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RESUMO 
 
 
Esta dissertação busca refletir a respeito das relações entre movimento dançado e espaço 
do corpo (cinesfera), e suas contribuições para a ampliação das possibilidades expressivas 
do sujeito ao dançar. Segundo Rudolf Laban não há espaço que seja vazio, pois este está 
sendo modificado e significado a todo o momento pelo movimento. O espaço existe porque 
interagimos com ele, ao mesmo tempo em que o movimento acontece configurando um 
espaço de significância que é incessantemente transformado. Neste sentido, espaço, corpo 
e movimento, aparecem nesta investigação enquanto interligados e interdependentes. Para 
esta discussão temos como principal interlocutor os estudos de Rudolf Laban. A pesquisa 
é de natureza qualitativa do tipo descritiva. Trata-se de um contexto que abarca o 
fenômeno da dança e como tal se funda numa dimensão que não lida com o mensurável, 
mas sim com o cenário da arte, fecundo na sua infinita abertura à criação de múltiplas 
significâncias para o vivido. Propomos apresentar ainda um relato sobre o estudo prático 
desenvolvido na disciplina Coreologia, do curso de Licenciatura em Dança da UFRN, e 
a análise das entrevistas aplicadas aos discentes deste componente curricular. As questões 
foram desenvolvidas de maneira a suscitar uma reflexão acerca da experiência dos 
entrevistados nesta disciplina, gerando assim material para que pudéssemos discutir o modo 
como os discentes percebem a dança a partir do estudo relacional entre espaço e 
movimento. Compreendemos que este estudo pode favorecer um entendimento das relações 
que o movimento experienciado no ato da dança vai tecendo junto à espacialidade que 
recebe e preenche nossos corpos, resignificando uma visão do espaço que o restringe a um 
mero lugar em que o corpo se move e dele se ocupa. Também favorece a reflexão em torno 
de um atentar sobre o corpo que se move e constrói uma espacialidade quando dança, 
trazendo desse modo para as Artes Cênicas uma possibilidade de pensar e vivenciar sobre 
a ampliação do gestual expressivo na dança e para além dela a partir do reconhecimento 
dos princípios que organizam o movimento humano apontados por Laban. Contribui 
ainda, para a formação docente dos alunos de Licenciatura em Dança no sentido de 
questionar os modos de apropriação dos conteúdos trabalhados numa disciplina de 
graduação no que se refere à disponibilidade do corpo para a dança. Este trabalho 
dissertativo encontra-se dividido em três partes, denominadas de Impulsos. No Primeiro 
Impulso: “Primeiros Gestos Textuais”, encontramos uma introdução aos conceitos e ideias 
de corpo, movimento e espaço que permeiam todo o trabalho. No Segundo Impulso: “Nós!”, 
a tríade corpo-espaço-movimento é discutida a partir da imagem metafórica de um nó que 
ata esses três conceitos. O Terceiro e último Impulso trata das impressões e descobertas 
vivenciadas durante o processo de experimentação, na disciplina já mencionada, dos 
princípios de inter-ações aqui estudados. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cinesfera; Corpo; Movimento; Espaço.   



 
 

 

 

 ABSTRACT 
 
 
 
This dissertation seeks to reflect about the relations between danced movement and body 
space (Kinesphere), and their contributions to the expansion of the expressive possibilities 
of the subject on dancing. According to Rudolf  Laban there is no space that is empty, 
because it is always being modified and signified at every moment by the movement. Space 
exists because we interact with it, at the same time movement occours configuring a 
signifcant space that is incessantly transformed. In this sense, space, body and movement 
appear in this research as interconnected and interdependent. For this discussion we have 
as main interlocutor the studies of Rudolf Laban. The nature of this research is 
qualitative and descriptive. This is a context that embraces the phenomenon of dance 
and as such it is based on a dimension that doesn't deal with mensurability, but with the 
art scene, fruitful in its infinite openness to the creation of multiple significances for what 
has been lived. We also propose to present a report about the practical study developed in the 
discipline Coreologia in the licentiate course of Dance in UFRN, as well as the analysis of 
the interviews applied to students of this curricular component. The questions were 
developed in a way that lead to a reflection about the experience of those interviewed in 
this discipline, thus generating material for us to discuss how the students perceive dance 
based on the relational study between space and movement. We realize that this study may 
favor an understanding of the relations that the experienced movement in the act of the 
dance weaves along the spatiality that receives and fills our bodies, resignifying the vision 
of a space which is restrict to the mere place were the body moves and occupies. It also 
favors the reflections concerning the body that moves and creates spatiality when dancing, 
thereby bringing to the Performing Arts a chance to think and to experience on the 
expansion of the expressive gesture in dance and beyond it, led by the recognition of the 
principles that organize human movement pointed by Laban. It also contributes on the 
formation of the students in licentiate courses of Dance by questioning the ways to 
appropriate the contents worked in a graduation discipline as regards to the availability of 
the body for dance. This dissertation is divided in three parts, called Impulsos. In the First 
Impulso: “Primeiros Gestos Textuais”, we find an introduction to concepts and ideas of 
body, movement and space that permeates all the work. In the Second Impulso: "Nós", 
the triad body-space-motion is discussed using the metaphorical image of a knot that 
binds these three concepts. The third and final Impulso: "Enlaces" deal with impressions 
and discoveries lived during the experimentation of the principles of inter-actions studied 
here, in the lessons of the already mentioned discipline. 
 
 
KEYWORDS: Kinesphere; Body; Movement; Space. 
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“[...] um intenso desejo nasceu. O de entrar em contato com o espaço 
invisível. Esse desejo de se voltar para o espaço é o prazer do 
movimento. Todo movimento se volta para o espaço, para o espaço 
em torno de nós e para o espaço em nós.” 

 
(Rudolf Laban)
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Imagem 1: Espetáculo Debaixo do Barro do Chão 
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Sempre senti ao dançar uma ligação com as outras pessoas, uma ponte, uma espécie 

de pacto silencioso de sensações que vai sendo instituído ali, naquele momento em que 

delineio contornos de sentimentos em forma de movimento. É como estarmos repletos 

de outras pessoas, conectados numa grande rede de informações, imagens, sentidos, 

energia e (in)definições. 

Meu primeiro contato com a aprendizagem sistemática de um estilo de dança se deu 

aos 07 anos de idade, nas aulas de balé clássico. Considerava a atividade física naquela 

época divertida, e nada mais do que isso. Com o passar dos anos o balé foi deixando de ser 

somente um passatempo, e as novas sensações que começaram a surgir enquanto “bailava”, 

me trouxeram a curiosidade de vivenciar cada vez mais o acontecimento da dança. 

Quando adolescente, passei então a praticar outros estilos de dança além do 

balé, algumas vezes dois ou três estilos ao mesmo tempo. A partir daí, dançar tornou-se 

para mim um tipo de estudo, e passei a me dedicar e reservar mais tempo da minha 

rotina semanal às aulas e ensaios. Entretanto, naquele contexto, minha compreensão sobre 

a necessidade de estudar dança, estava ligada ao aprendizado continuo de técnicas 

especificas. 

Nesse período a dança passou também a ser profissão, pois comecei a ministrar aulas 

de balé para baby-class1. Vivenciar diferentes ritmos de dança, dedicar uma grande parte 

do meu dia às atividades ligadas a esta arte, e principalmente a necessidade de encontrar 

estratégias de ensino para crianças tão pequenas, acabaram por me fazer entender que 

estudar dança ia além de somente mover-se ao ritmo de uma determinada música. 

E por falar em música foi nesta época que descobri (durante algumas aulas da 

chamada dança contemporânea), que poderíamos dançar sem música. Meu Deus! E 

agora? Que fazer? Até então tudo parecia tão simples: aprender os passos e executá-

los com o máximo de perfeição possível seguindo o ritmo da música. Haviam roubado 

ali a minha tabuada. Precisava agora aprender, compreender a dança a partir de outras 

perspectivas. 

Vivenciar outros estilos de dança a principio não foi tarefa simples, e me fez 

1 No balé as turmas são classificadas por níveis, os quais são divididos a partir da observância de critérios como 
a idade, tempo de prática nessa dança e desenvolvimento técnico do bailarino. O Baby-Class é o primeiro 
nível, e é destinado a crianças na faixa etária entre 5 e 7 anos. Contudo, a idade inicial pode variar de escola 
para escola.  
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começar a entender que não era bem verdade a máxima popular no meio artístico da época, 

que dizia ser o balé a base para qualquer tipo de dança, por possibilitar à bailarina clássica 

de acordo com essa “teoria”, ter facilidade em aprender os mais diversos estilos desta arte. 

Ao contrário, tive extrema dificuldade em experimentar outras formas de dançar, pois me 

sentia presa à uma técnica de dança única, e até então absoluta, para mim. Havia esquecido, 

por exemplo, que possuía um quadril e que ele poderia mexer-se muito além do que 

estava acostumado. Tomando de empréstimo as palavras de Isabel Marques, percebo que:  
 

 
Meu corpo (que inclui minha mente) ainda estava moldado somente para 
aceitar o balé clássico como modalidade de dança "de verdade". 
Paradoxalmente, foi meu próprio corpo que me "disse", algum tempo depois, 
que não queria mais o balé clássico, que minha vida havia mudado, que 
meus valores eram outros, que minhas buscas seguiam um rumo diferente 
(MARQUES, 1998,  p. 72). 

 

Fui então fazer um curso de férias de Dança Flamenca, com a professora Alessandra 

Melo, numa escola de dança da cidade do Natal. Não digo que foi aquele curso o único 

responsável pela mudança brusca do meu olhar sobre a dança, mas foi nele que percebi o 

quanto o ato de dançar poderia carregar consigo dúvidas e sentimentos, e que executar uma 

técnica de maneira impecável arrancando aplausos e elogios dos espectadores não era o mais 

importante. 

Durante as oficinas, um exercício que a priori aparentava ser algo fácil, mostrou-se 

extremamente complicado para mim. As instruções eram: fechar os olhos, escutar a música 

que estava tocando e mover-se livremente, da maneira que quisesse. Deveríamos “perceber” 

como nossos corpos estavam naquele momento: respiração, batimentos cardíacos, e ao invés 

de “esvaziar a mente”, como é pedido em alguns outros exercícios praticados em aulas de 

dança e teatro, tínhamos que justamente atentar para o que estávamos pensando e sentindo 

e exteriorizar aquilo em forma de movimento. 

Dançar o que sinto? Sentir o que danço? Isso não foi nada simples. Estava acostumada 

a repetir as sequências de “passos” que meus professores e coreógrafos ensinavam. Não dava 

atenção às múltiplas sensações que eu tinha nos momentos de dança. Somente muito depois 

descobri que os corpos pensam e sentem independente de repararmos ou não nisto. Até então, 

pensar e dançar pareciam duas coisas antagônicas, e sentir ao dançar era ter a impressão 

de estar feliz e agradar ao público executando belas movimentações. 

Diferentemente de mim, havia uma garota nas oficinas que recebeu a proposta 
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deste exercício com tamanha naturalidade e entrega que aquilo me comoveu e, de alguma 

maneira, sem saber explicar, eu notava verdade e paixão em cada movimento seu. Isto me 

tocou de tal forma que senti ainda mais forte uma necessidade de enxergar e (re)descobrir 

a dança de outras, várias maneiras. Ao conversar com esta garota, descobri que ela cursava 

graduação em Educação Artística2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Fiquei extremamente curiosa para saber do que se tratava aquele curso, o que os 

alunos aprendiam nele, como eram as aulas. E a cada nova conversa com minha companheira 

de oficina, o desejo por mergulhar naquele novo mundo se anunciava mais fortemente. Não 

sabia se aquilo responderia aos meus anseios, mas, em 2005, num impulso repentino, decidi 

prestar vestibular para o curso de Educação Artística (Habilitação em Artes Cênicas). 

No decorrer do curso me deparei com inúmeros nomes que haviam pensado e 

discutido a arte da dança, e compreendi que a mesma também era uma área de estudo 

que ia além da execução de movimentos pré-definidos, possuindo além de técnicas 

também teorias especificas, o que rompeu meu entendimento de dança baseado no 

somente “mexer o corpo ao ritmo de uma música”.  

Contudo, minhas inquietudes iniciais ao invés de sanarem com tal descoberta, 

multiplicaram-se, e foi aí que notei ser justamente essa infinita busca por explicações,  a 

alavanca para uma vivência mais plena do dançar. Comecei então a fazer cursos, oficinas, ir a 

palestras relacionadas ao campo das artes cênicas. Em 2006, numa destas oficinas, conheci 

o trabalho de Rudolf Laban e fiquei encantada não somente com seus estudos, mas 

também com o modo como a Prof.ª Dr.ª Larissa Kelly de Oliveira, ministrante da oficina, 

conduziu a mesma.  

 Na oficina conheci outra maneira de compreender o que era uma improvisação 

na dança. Ali, jogamos com diversas possibilidades de mover-nos ao mesmo tempo em 

que entendíamos que existiam parâmetros a serem observados enquanto improvisávamos. 

Não era fazer por fazer, deixar fluir sem atentarmos para as relações que íamos estabelecendo 

entre os corpos e suas partes. E sobre estas, notei que mesmo sendo o corpo um sistema 

integrado, quando percebo que posso brincar com as maneiras com que movo as partes suas 

2 Naquele período, o curso de Educação Artística da UFRN,  atualmente já extinto nesta Universidade,  ainda 
dividia-se em três habilitações diferentes: Artes Cênicas, Artes Plásticas e Música. Até então apenas os 
cursos de Música (licenciatura e bacharelado) haviam sido implantados de maneira autônoma ao de 
Educação Artística. Somente algum tempo depois as graduações em Artes Visuais, Licenciatura em Teatro 
e Licenciatura em Dança passaram a existir na UFRN. 
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(minhas), não estou segmentando este corpo, e sim compreendendo que justamente por ele 

ser uno, que não posso priorizar um membro, um órgão, um sentido, frente a outro. 

Ainda havia em mim, vários resquícios da visão do balé clássico, a qual concentra na figura 

do pé da bailarina, a perícia e a beleza de uma dança que na realidade só é possível num 

corpo inteiro. 

No ano subsequente,  em 2007, ingressei no elenco do Grupo Parafolclórico da 

UFRN3 que, por coincidência, tinha 

como direção artística neste período a 

professora Larissa Kelly.  O grupo na 

época estava iniciando o processo de 

montagem do seu novo espetáculo 

intitulado Debaixo do Barro do Chão4, 

o qual tinha como mote os costumes e 

crendices do povo nordestino em seus 

festejos do ciclo junino, além de 

repertório musical de Luiz Gonzaga, 

numa homenagem ao rei do baião.  

Debaixo do barro do chão foi de grande importância para o despertar do meu 

interesse por essa investigação a respeito do movimento dançado e suas relações com o 

espaço do corpo do sujeito, pois o mesmo teve todo seu processo de montagem baseado nas 

ideias Labanianas acerca do movimento humano. O tema utilizado no espetáculo, por suscitar 

memórias pessoais dos integrantes do grupo, já que lidava com matizes culturais muito 

próximas de nós todos, contribuiu para este novo processo que estava vivenciando me levar 

definitivamente a uma nova percepção sobre a dança.  

 

 

3 De acordo com (OLIVEIRA, 2011, p. 19): "O Grupo Parafolclórico da UFRN caracteriza-se como um projeto 
de extensão desta universidade que alia ensino, pesquisa e extensão. Surgiu na disciplina de Folclore, do 
Departamento de Educação Física há 20 anos, tendo como objetivo pesquisar e recriar as manifestações 
tradicionais do Brasil e expressá-las através de um trabalho focado na projeção artística”. Quanto ao termo 
parafolclórico, refere-se aos grupos em que “as danças folclóricas deixam de ser expressões espontâneas das 
vidas de seus praticantes para serem reelaboradas em ensaios, visando serem apresentadas em palcos ou 
outros espaços cênicos por artistas não necessariamente populares” (OLIVEIRA, 1993, p. 21). 

 
4 O nome do espetáculo vem da canção homônima do cantor Giberto Gil, a qual também homenageia Luiz 

Gonzaga. 

  Imagem 2: Debaixo do Barro do Chão - Dança das 
Peneiras 

Fonte: Pablo Pinheiro 
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Para (PORPINO, 2006, p. 106): “A dança é um ir e vir de formas impregnadas 

de sentidos e sentidos impregnados de formas que são recriados a cada momento de sua 

realização”. É justamente esta recriação que me seduz, a infinita capacidade do sujeito de 

rearranjar formas com seu corpo ao dançar, por meio de seus movimentos. No entanto, 

entendo que sem o espaço tais criações não existiriam. 

Há muito que se diz: “nós somos corpo”, mas também somos espaço. Num lugar de 

contornos, figuras, imagens, abstrações, sentimentos e sentidos o corpo vai construindo e 

dialogando com uma espacialidade ímpar, que transporta e permite acontecer a magia do 

movimento. E num impulso, vários impulsos, me ponho a dançar. Uma dança de palavras e 

imagens, bailando ao som do batuque das dúvidas que ecoaram até aqui, e fizeram nascer uma 

coreografia de ideias que vai tentando responder aos porquês de aqui eu estar, tecendo 

ponderações (em) sobre movimento, corpo e espaço. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 3: Debaixo do Barro do Chão – Xaxado 
Fonte: Pablo Pinheiro 
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Imagem 4: Cenas Urbanas 
Aula de Coreologia 
Fonte: Arquivo Pessoal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMEIRO IMPULSO:  

PRIMEIROS GESTOS TEXTUAIS 
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“Cada gesto prolonga-se para além de si próprio [...] o gesto dançado 

abre no espaço a dimensão do infinito” (GIL, 2004, p. 14). 
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Como num eterno rearranjo de corpos, as palavras vêm e mudam, conversam e se 

estranham, pedindo e permitindo um jogo de sentidos e ideias que antes só existiam no reino 

dos gestos. Semelhante à uma coreografia em que os passos são pensados, experimentados, 

vivenciados, até que casam e formam uma composição, uma sequência, lógica ou não, são 

também as frases. Iniciamos nosso texto buscando compor essa tessitura de frases em que 

trazemos a dança como impulso primeiro que nos mobiliza nesse escrito. A dança revela a 

infinita capacidade de se mover do sujeito, pois é justamente na descoberta do corpo, das suas 

possibilidades de expressar e comunicar algo por meio de movimentos, que essa arte se faz 

acontecimento. 

A expressão não é um atributo que aparece somente nas práticas artísticas, ela é 

característica e recurso de sobrevivência de toda a espécie humana. A arte, porém, aparece ao 

longo da história como uma manifestação do ser humano que possibilita à expressividade 

preencher as lacunas que outras formas de manifestação do ser não conseguem por vezes 

completar. A expressão está ligada a comunicação humana, trata-se de uma estratégia de 

fazer-se entender, ser percebido por outros. Ela está presente em todas as instâncias sociais do 

sujeito, desde o gesto cotidiano empregado em seu trabalho até o manifestado numa atividade 

artística. De acordo com Patrícia Garcia Leal:  
 

Expressão é a maneira como o gesto, a voz ou a fisionomia traduzem ou 
revelam a intensidade de um sentimento ou de um estado moral, energia, 
vigor, entonação especial ou característica com que se pronuncia uma 
palavra ou uma frase, etc. Todo ser humano, partindo destas definições é 
expressivo em cada ação, reveladora de sua totalidade humana: pensamento, 
sentimentos, ações, emoções (LEAL, 2006, p. 51). 

 
 

Pensando nesta tradução de sentimentos e nas características empregadas às falas e 

ações humanas, expressar é como inferir uma identidade, dar cor e textura ao gestual de 

alguém, por meio de códigos compartilhados. Quando expresso algo, me comunico, ou seja, 

partilho de um processo que requer emissor, receptor e mensagem. Neste processo de 

comunicação, como em qualquer outro, a mensagem, quando compreendida, não será 

necessariamente interpretada com a mesma significação que foi emitida. A construção desse 

diálogo se dará a partir dos referenciais de informação que cada sujeito desse processo possui, 

daí falarmos que compartilhamos códigos ao nos expressarmos.  

O próprio ato de emitir uma informação por meio de gestos depende do repertório 

gestual que cada pessoa possui. Nossos corpos constroem esses repertórios a partir das 
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experiências comunicativas que eles vão vivenciando com os elementos e outros corpos 

presentes no espaço que nos circunda. Com isso, o ato de expressar está proporcionalmente 

relacionado ao ato de experimentar, ampliar as experiências e, consequentemente, os 

conhecimentos do corpo. 

O ser humano possui uma infinita capacidade de adaptação ao ambiente no qual está 

inserido, podendo assim, variar seu comportamento, sua movimentação, de acordo com a 

necessidade. A consciência de tal possibilidade permite a este homem buscar novas formas de 

se comunicar. Com isso, as mensagens que os corpos vão construindo irão ser moldadas de 

acordo com os recursos informacionais que eles possuem, recursos estes inesgotáveis, dada a 

infinidade de gestos e códigos que o sujeito pode descobrir por meio das suas relações com o 

mundo. 

Nesse contexto de adaptabilidade, o movimento aparece como um agente de mudança, 

já que o movimento emerge do corpo como canal, meio e fim deste. Quando falamos em 

movimento, não estamos nos referindo somente às movimentações virtuosas, de grandes 

amplitudes. O menor, mais simples e, por vezes, quase imperceptível dos movimentos, se faz 

importante e construtor de uma dança. Para que esta dança aconteça, no entanto, é necessário 

que haja um lugar que também possa dialogar com o movimento surgido do corpo em contato 

com o espaço. 

No presente trabalho, o espaço aparece não como algo que meramente recebe um 

corpo e seus movimentos, mas enquanto um prolongamento deste próprio corpo, e por isso, é 

diretamente relacionado a ele. A partir disto, a afirmação de que o corpo também é o fim do 

movimento não significa eliminar a importância da projeção espacial do movimento, mas 

antes, uma compreensão de que o espaço que circunda nosso corpo ao dançar, não somente 

recebe as movimentações corporais, mas é também uma extensão deste corpo. Considerando 

que o espaço aparece ligado ao corpo, ele deixa de ser visto como algo fixo e acabado, e surge 

então como lugar prenhe de significações, espaço maleável e adaptativo, que vai se moldando 

a partir dos corpos que nele se movem. 

Pensando nesse imbricamento que reúne o corpo que se move e que funda como sua 

extensão uma espacialidade, o nosso estudo trata da discussão das relações entre espaço do 

corpo e o movimento dançado, e as contribuições destas reflexões para a melhoria do 

potencial expressivo do ser que dança. Para essa discussão estabelecemos um diálogo mais 

intenso com Rudolf Laban (1879-1958), como um expoente significativo que se debruçou 
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sobre a pesquisa do movimento humano, principalmente no campo da dança, nas primeiras 

décadas do século passado, sendo suas teorias sobre os princípios do movimento 

importantes fundamentos da dança moderna. 

Os estudos de Laban contribuíram para a contestação da estética do balé clássico 

proposto pela dança moderna. Enquanto a primeira priorizava a simetria dos movimentos dos 

bailarinos, sua elevação e equilíbrio por meio de passos já existentes, a segunda propunha 

uma movimentação baseada nas ações cotidianas do homem de sua época, valorizando assim 

as vivências socioculturais destes sujeitos. Elegemos então esse estudioso como nosso 

principal interlocutor por entender que a busca por esse caráter expressivo da dança foi 

intensamente investigado no trabalho desse autor. 

Laban intencionava explorar os sentidos dos movimentos para aquele que dança. O 

que o movimento pode revelar de significância para o sujeito? O que posso mover? Como e 

com quem posso me mover? De que maneira me movo? O que comunico quando realizo um 

movimento dançado? Essas eram questões que mobilizavam as suas pesquisas e que 

atravessam de algum modo a nossa reflexão no que se refere à dimensão expressiva do corpo 

na dança. 

Considerando o movimento como primeiro agente indicador de vida e fator essencial 

para a manutenção da mesma, e afirmando que esta movimentação é sempre constituída dos 

mesmos elementos, Laban desenvolveu um Sistema que considera o movimento uma 

linguagem passível de minuciosas análises qualitativas e interpretativas. Segundo Rudolf 

Laban, uma das principais características que diferencia o homem dos outros seres vivos é sua 

maior capacidade de adaptação5. 

O homem não se modela somente fisicamente, modificando seu corpo a partir de 

anseios vitais e/ou puramente estéticos, mas também adéqua suas atitudes comportamentais e 

transforma seu habitat de acordo com suas necessidades. Para Laban, isso decorre 

significativamente da nossa maior variedade de movimentação em relação a outros seres 

vivos e, sobretudo, da nossa consciência sobre tal condição adaptativa. Sobre esta habilidade 

de adequação, Laban diz: 

 

5 Chales Robert Darwin (1809-1882), em sua Teoria da Evolução das Espécies, explicou que através de uma 
seleção natural, o indivíduo mais forte tem uma maior probabilidade de sobreviver e repassar suas 
características às próximas gerações. As condições do meio onde habitam estes seres também influenciam 
diretamente nesta seleção, logo, os animais que se adaptam melhor a estas variações do ambiente em que 
vivem evoluem mais. Para Laban, o homem é o ser vivo que mais conseguiu adaptar-se no decorrer de seu 
processo de evolução, isto decorre da sua consciência em possuir tal característica de adequação.  
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Os animais domésticos estão perdidos se forem expostos aos rigores dos 
incidentes da vida na natureza livre. Animais adultos selvagens jamais 
poderão tornar-se inteiramente domesticados. Têm eles pequena capacidade 
para modificar suas condutas de esforço, mas os humanos, mesmo quando 
cresceram em meios primitivos, podem refinar seus hábitos de movimento se 
surgir a necessidade. Jovens mimados podem se transformar em homens 
ferozes na guerra ou em outras situações de perigo. [...] Em qualquer um dos 
casos, resta-se pouca dúvida de que as possibilidades de esforço do homem 
são tanto mais variadas quanto mais variáveis do que as dos animais e que é 
esta riqueza a fonte principal da dramaticidade de sua conduta (LABAN, 
1978, p. 38). 

 

Apesar do Sistema Laban ter sido desenvolvido a princípio com operários, foi no 

campo artístico que o Laban Moviment Analysis (Análise Laban do Movimento) teve seu 

maior estudo e aprofundamento. Um ponto de suma importância no estudo desenvolvido por 

Laban é a identificação de um impulso interno que nos leva ao movimento, chamado 

esforço, o qual pode ser modificado por diversos fatores subjetivos, rejeitando a ideia de que 

nos movemos por questões somente físicas e biológicas. 
 

Não há dúvida de que os instintos comunitários do homem desenvolveram 
características que diferem extensamente dos instintos simplesmente 
herdados dos animais. [...] Esses estranhos hábitos do homem, que não 
podem ser inteiramente explicados como adaptação às circunstâncias e ao 
meio ambiente, são o resultado de um refinamento consciente do esforço 
(idem, p. 39). 

 
 

Partindo do refinamento consciente do esforço, tanto nossos movimentos quanto os 

seus esforços geradores, aparecem então como passíveis de estudo e aprimoramento, numa 

busca por descobrir novas e inesgotáveis formas de nos movermos. É como se abríssemos um 

canal para que nossos impulsos fluam melhor. A partir da compreensão do sujeito enquanto 

um ser em constante mutação, capaz de se adaptar às mais diversas situações, podemos 

desenvolver de maneira mais significativa nossa capacidade de descobrir não somente 

infinitas possibilidades de nos movermos, mas também perceber os porquês das nossas 

movimentações, o sentido destas. 

Ainda que Rudolf Laban tenha trabalhado com uma referência de espaço 

euclidiano, instituindo o ecosaedro, figura espacial de 20 lados, como espaço possível em 

torno do qual o corpo se move, ele rompe com uma metrificação do gesto e com o seu 

possível enquadramento numa forma espacial fixa e definida, ao projetar a ideia de um 

corpo que na ação de expandir ou de recolher cria essa espacialidade. O estudo labaniano 

funda formas diversas que dilatam a plasticidade do corpo e geram sentidos para a 
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dança. Estes sentidos ganham contornos visíveis por meio de movimentos, que por sua 

vez, relacionam-se dinamicamente com um espaço que agora já é inconstante, muda a cada 

nova movimentação criada. Laban focava as possibilidades expressivas do corpo não no 

sentido de formatar uma referência única, mas na verdade buscava formas diversas que 

eram suscitadas pelos gestos quando esse corpo se movia, propondo uma dança que 

respeita a individualidade de cada sujeito e a projeta. 

É justamente na compreensão que cada sujeito tem do espaço, que se dá a influência 

desse lugar na construção do nosso corpo. É a partir dessa ideia que trabalharemos com a 

concepção de que o corpo não é um simples receptáculo de conceitos. Ele é meio, é 

inconstante e inacabado, por isso, não absorve ideias, mas relaciona-se com elas, num 

infindável rearranjo de informações com as quais dialoga. Percebendo corpo e espaço 

interligados e fluidos, e compreendendo o primeiro enquanto um sistema integrado, onde cada 

parte sua está conectada a outra, quando dançamos podemos criar movimentações que 

consigam cada vez mais exprimir os anseios que nos levam a dançar. É preciso, entretanto, 

ao ser que dança refletir sobre esses processos de criação e descobertas, bem como sobre os 

mecanismos que possibilitam cada pequena ação que realiza, para que desenvolva uma 

consciência acerca do seu corpo, permitindo-lhe transformar em gesto sentimentos que 

pulsam dentro de si. 

Partindo desta premissa, esta dissertação objetiva: 
 

o Refletir sobre as relações entre corpo, movimento e espaço nos estudos de Laban; 
 

o Discutir a respeito dos desdobramentos destes estudos sobre movimento e espaço para 

a construção do gestual expressivo na dança; 
 

o Identificar as contribuições apontadas pelos discentes da disciplina de Coreologia da 

turma de 2011.1 no que diz respeito ao modo como eles percebem os seus 

corpos e a espacialidade desses corpos na dança, a partir dos referenciais discutidos 

no decorrer do semestre. 

 
 

No presente trabalho, a investigação das diversas relações que podem ser estabelecidas 

entre o corpo do ser ao dançar com o espaço que o circunda, tornando esse lugar 

prolongamento de si, aparece como uma possibilidade de ampliação das capacidades 

corporais desse sujeito que dança. A este espaço pessoal que acompanha a movimentação 

humana, Laban chamou de Cinesfera. Trata-se da esfera “dentro da qual acontece o 
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movimento. Também chamada de Kinesfera” (RENGEL, 2005, p. 29). 

Tendo em vista que o movimento surge muito antes de se tornar visível, ao falarmos 

numa esfera que circunda o movimento, esse espaço não se caracteriza como algo que 

acontece somente no que é considerado exterior ao corpo do ser que se move. A ideia de 

mobilidade e variações de dimensões alcançadas pela cinesfera, a partir da relação que o 

sujeito estabelece com o espaço geral e com os outros sujeitos que nele se movem, será 

fundamental para a concepção de que nossos corpos e seus espaços são moldáveis e 

interligados. Aqui o espaço aparece então como desdobramento do ser, que é por ele criado e 

significado, mas que também influencia esse corpo que o gerou. Nesta perspectiva: “Não 

existe um espaço objetivo e autônomo do ser humano. Existem diferentes maneiras de 

perceber e compreender esse espaço bruto, lá fora, sem significação, à espera de minha 

chegada” (MERLEAU-PONTY, apud FUÃO, 2002, p. 02). 

Crendo ser essencial a compreensão do seu próprio movimento por parte daquele que 

está dançando, entendemos que essa investigação pode favorecer a reflexão em torno de 

um atentar sobre o corpo que se move e constrói uma espacialidade quando dança. Ao focar 

em uma discussão em torno da expressividade do ser que dança, percebemos que este 

estudo também pode promover um entendimento das relações que o movimento 

experienciado no ato da dança vai tecendo junto a espacialidade que recebe e preenche 

nossos corpos, resignificando a visão de espaço que o restringe a um simples lugar em 

que o corpo se move e dele se ocupa. 

Esta dissertação traz para as Artes Cênicas desse modo, uma possibilidade de pensar e 

vivenciar acerca da ampliação do gestual expressivo na dança e para além dela a partir do 

reconhecimento dos princípios que organizam o movimento humano apontados por Laban. 

Contribui ainda, para a formação docente dos alunos de Licenciatura em Dança no sentido de 

questionar os modos de apropriação dos conteúdos trabalhados numa disciplina de 

graduação no que se refere à disponibilidade do corpo para a dança. 

Optou-se neste trabalho, por estabelecer uma relação direta com algum estudo prático 

que partilhasse da prerrogativa de que a dança é um saber passível de reflexões e 

investigações também teóricas. Foi decidido assim, atuar-se no curso de Licenciatura em 

Dança da UFRN, um ambiente com alunos que chegam com os mais diversos 

referenciais sobre esta arte, possibilitando-nos encontrar neste contexto, desde bailarinos 

profissionais, até pessoas que nunca haviam estudado a dança de maneira sistemática antes 

do ingresso naquele curso. Analisar o impacto e a compreensão de uma reflexão sobre 
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movimento e espaço num ambiente de múltiplas visões sobre a dança, mostrou-se então 

essencial. 

A disciplina selecionada chama-se Coreologia6, a qual é ofertada no primeiro 

semestre do referido curso, e tem como conteúdo programático o estudo coreológico 

fundamentado nas referências de Laban. Sobre o conceito de Coreologia, vemos que: 

 
[...] é a lógica ou a ciência da dança, a qual poderia ser entendida puramente 
como um estudo geométrico, mas na realidade é muito mais do que isso. 
Coreologia é uma espécie de gramática e sintaxe da linguagem do 
movimento que trata não só das formas externas do movimento, mas 
também do seu conteúdo mental e emocional. Isto é baseado na crença que 
movimento e emoção, forma e conteúdo, corpo e mente são uma unidade 
inseparável (LABAN, 1966, p.viiii). 

 
 

Quanto a metodologia, a presente investigação trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa do tipo descritiva. A “abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 22). No que diz respeito ao nosso 

estudo focado no universo artístico da dança, descrevemos e buscamos compreender os 

possíveis sentidos que se constroem no corpo ao dançar na sua relação com o espaço 

(GIL, 1999; ANDRADE, 2003). Trata-se de um contexto que abarca o fenômeno da dança 

e como tal se funda numa dimensão que não lida com o mensurável, mas sim com o 

cenário da arte, fecundo na sua infinita abertura à criação de múltiplas significâncias para o 

vivido. 

Um dos recursos utilizados na busca por essa investigação a partir da significação do 

vivido, foi a realização de uma entrevista semi-estruturada com os alunos da disciplina 

Coreologia. As questões desta entrevista foram desenvolvidas de maneira a suscitar uma 

reflexão acerca da experiência dos entrevistados no que diz respeito ao componente curricular 

aqui estudado, gerando assim material para que pudéssemos discutir quais as mudanças sobre 

o pensar a dança nestas pessoas partindo do estudo relacional entre espaço e movimento. 

A entrevista consistiu em seis perguntas que buscavam desde traçar um perfil mais 

geral do entrevistado no que diz respeito a sua experiência com a dança no período anterior ao 

ingresso no já mencionado curso de Licenciatura, até, e principalmente, compreender de que 

maneira as relações discutidas no presente trabalho, entre movimento dançado, sua dimensão 

6 Componente curricular ofertado no primeiro período do curso de Licenciatura em Dança da UFRN. Tem 
como base de estruturação os estudos coreológicos de Rudolf Laban. 
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expressiva e o espaço do corpo ao dançar, são percebidas e vividas por aqueles que 

experienciaram um estudo teórico-prático sobre a dança que teve como foco a exploração 

dessas relações. As perguntas da entrevista eram as seguintes: 

1) Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança (independente 

do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

2) Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre 

os princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos 

movemos e com quem nos movemos) que integram a dança? 

3) Em caso negativo ou afirmativo: o que mudou na sua percepção sobre a dança a 

partir dessa reflexão? 

4) Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a 

expressividade do corpo na dança? 

5) O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências 

vivenciadas no decorrer da disciplina de Coreologia? 

6) Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e 

espaço, quando você dança? 

  
Devido a grande quantidade de alunos na turma aqui estudada: ao todo quarenta, 

decidimos selecionar somente alguns dos discentes para responderem as entrevistas. 

Procuramos convidar alunos com perfis de idade, experiência na dança e grau de formação 

acadêmica diferenciados, para que assim pudéssemos observar como as discussões propostas 

na disciplina haviam sido compreendidas por diferentes olhares. No decorrer dessa 

dissertação, dialogaremos com as respostas dos entrevistados, os quais virão sempre 

identificados pelo nome Entrevistado ou Entrevistada, seguido de um número 

correspondente a ordem de aplicação das entrevistas, por exemplo: Entrevistado 2; 

Entrevistada 4, etc. A opção por omitir os nomes destes alunos, foi uma maneira de deixá-

los mais a vontade para expressarem as suas ideias. 

As respostas dos discentes entrevistados foram essenciais para que pudéssemos 

compreender o modo pelo qual nossos movimentos podem significar e recriar o lugar que o 

recebe e permite-lhe acontecer. Entendemos também que não somente a análise das 

entrevistas realizadas ao final da disciplina, mas também a minha própria participação no 

decorrer do semestre, auxiliando os alunos e a professora nas atividades propostas e 
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observando as aulas, foi importante para a compreensão das relações que podem ser 

estabelecidas entre nossos corpos a partir de uma movimentação que não somente dialoga 

com o espaço que o acolhe, mas antes de tudo compreende-o como lugar de infinitas 

possibilidades, tal qual o corpo que o cria também é.  

A fim de enriquecer nosso diálogo com a disciplina observada, e compreendendo que 

o processo de ensino-aprendizagem não é uma via de mão única, mas antes de tudo 

uma partilha de saberes, também a docente de Coreologia, Prof.ª Dr.ª Larissa Kelly, foi 

entrevistada quanto as suas percepções acerca dos conteúdos da disciplina, e sobre as 

características da turma de 2011.1 A entrevista consistiu nas seguintes perguntas: 

1) Você já havia ministrado a disciplina de Coreologia outras vezes antes do primeiro 

semestre de 2011? 

2) Caso tenha ministrado, como eram vistos os elementos: movimento, corpo e espaço 

em suas aulas? 

3) Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a 

expressividade do corpo na dança? 

4) Dentre os assuntos estudados no semestre de 2011.1 algum teve mais enfoque ao 

longo da disciplina? Caso sim, qual e o que mudou em suas aulas a partir disto? 

5) Quais as principais características da turma 2011.1, de Coreologia no que diz 

respeito às vivencias em dança dos seus discentes? 

6) Você acredita que foi possível para os alunos compreenderem os princípios do 

movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com quem nos 

movemos) ao longo do semestre? Por quê? 

7) Quais relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e 

espaço, quando você dança? 

 
As reflexões sobre a vivência na disciplina de Coreologia unidas a pesquisas, leituras, 

indagações e ideias desenvolvidas ao longo do processo investigativo desta dissertação, 

concederam suporte para a escritura do presente estudo, no entanto, é no Terceiro Impulso 

deste trabalho que poderemos encontrar de maneira mais detalhada a descrição da prática 

realizada na disciplina já mencionada do curso de Licenciatura em Dança da UFRN. 

Quanto ao material teórico estudado, temos como principal interlocutor Rudolf Laban. 

Também dialogamos com GIL (2002); MIRANDA (2008); MARQUES (1992; 1998; 2010), e 
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RENGEL (2005; 2006), pensadores cujos estudos se fizeram fundamentais neste trabalho, 

numa tentativa de entender quais interfaces são estabelecidas entre o espaço do corpo e o 

movimento dançado. 

Pesquisando outros estudos que compartilham do mesmo tema, principalmente no 

acervo online da CAPES (Periódicos CAPES), da UNICAMP e da USP
7

, percebemos uma 

quantidade significativa de publicações que abordam, separadamente, de alguma forma os 

assuntos: movimento, corpo ou espaço. Porém, quando relacionamos estes três termos, na 

busca por dissertações e teses que dialogassem de maneira mais direta com o nosso objeto de 

estudo, o número de trabalhos acadêmicos desenvolvidos cai significativamente. 

A maior variedade é de artigos acadêmicos que falam especificamente de movimento, 

ou do Sistema Laban. Uma exceção a este panorama de poucos estudos diretamente 

relacionados ao tema abordado nesta dissertação intitula-se: Seis espaços: possível 

referência para o estudo e a construção do corpo cênico, da autora Patrícia de Azevedo 

Noronha, trabalho dissertativo defendido na Escola de Artes e Comunicação da USP, no ano 

de 2009. O referido trabalho, com o qual também dialogamos, trata de uma reflexão sobre seis 

tipos de espaços, sendo eles: Espaço Pessoal, Espaço Parcial, Espaço Total, Espaço Social, 

Espaço Cênico e a espacialidade Ma. 
 

Quanto a estrutura do nosso trabalho, dividi-se em três partes denominadas de 

Impulso. Neste Primeiro Impulso: “Primeiros Gestos Textuais”, encontramos uma introdução 

aos conceitos e ideias de corpo, movimento e espaço que permeiam toda a dissertação. No 

Segundo Impulso: “Nós!”, a tríade corpo-espaço-movimento é discutida de maneira mais 

aprofundada, e sob duas significações para a palavra que nomeia esta parte da dissertação. A 

primeira é a imagem metafórica de um nó que ata esses três conceitos como uma forma de 

discutir as relações estabelecidas entre eles. A segunda, trata-se do nós enquanto pronome 

pessoal (primeira pessoa do plural), representando as ligações existentes entre os mais 

diversos corpos e seus espaços. Outra importante figura que aparece nesta parte do trabalho 

é a da Fita de Moebius8, a qual norteia a discussão de um lugar do entre, da dobra, um 

espaço de junção que promove modelações, transições, ao invés de rupturas. 

7 A pesquisa online feita nesses portais deve-se a quantidade de teses, dissertações e artigos acadêmicos 
disponíveis para consulta neles. Procuramos também em sites de outras universidades brasileiras, nas quais, 
entretanto, não existiam bancos online de arquivos publicados. 

 
8 Figura obtida a partir da colagem das extremidades reversas de uma fita. Tal conceito será discutido de 

maneira mais ampla no Segundo Impulso deste trabalho. 
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O Terceiro e último Impulso: “Enlaces”, trata das impressões e descobertas 

vivenciadas durante o processo de experimentação dos princípios de inter-ações aqui 

estudados, em aulas do curso de Licenciatura em Dança da UFRN, na disciplina  

Coreologia. Também aparece nesse Impulso, a discussão acerca das intersecções entre 

teoria e prática no ensino da dança, e as reflexões trazidas pelos próprios alunos da referida 

disciplina, sobre os conteúdos estudados ao longo do semestre.  

Encontramos ainda uma (In)conclusão do trabalho: “Pelo Buraco da Fechadura”, a 

qual discorre sobre as considerações e reflexões acerca da trajetória percorrida ao longo 

das investigações experienciadas nesta dissertação. É a costura, linha por linha, de uma 

rede de respostas e novos questionamentos sobre as inter-ações entre espaço do corpo e 

movimento. 

Para a melhor compreensão da organização desta dissertação, observemos na página 

seguinte um esquema estrutural ilustrando as partes que compõem o nosso trabalho.  
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ESQUEMA ESTRUTURAL DA DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro Impulso: Primeiros Gestos 
Textuais 

Segundo Impulso: 
Nós! 

Primeiros Nós: 
Considerações 
Coreológicas 

Segundos Nós: A 
Espacialidade do 

Corpo 

Terceiros Nós: 
Dançando Com-

passos Num Lugar de 
Dobras  

AS INTER-AÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 
DO CORPO E O 
MOVIMENTO 

DANÇADO 

Terceiro Impulso: Enlaces 

Primeiro Enlace: A Disciplina  

Segundo Enlace: Sobre as Aulas 

Terceiro Enlace: De-composições  

(In) Conclusão: 
Passando Pelo 

Buraco da 
Fechadura 

P’REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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Imagem 5: Caleidoscópio Monocromático de Nós!  
Aula da disciplina de Coreologia  
Fonte: Arquivo Pessoal  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SEGUNDO IMPULSO: 

NÓS! 
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... 

Inconstante! Numa hora uma, na seguinte outra. Em mim, habitam milhões, cada um a sua 

maneira tenta ganhar forma e sobrepujar àqueles que também são partes suas. Numa 

incessante batalha de um, vários, me metarmofoseio, brinco de criador e mudo tudo a minha 

volta. E mudo a mim, que de tantos sou ninguém, mas é que ninguém é alguém que contém 

um pedacinho de cada um, me hibridizo. Entre mim, mil, milhas de distâncias percorridas 

pelo breve infinito de um suspiro. Procuro formas de formar fórmulas que expliquem esse nó 

que une minhas partes a tal ponto de torcer meus anseios, até que tudo fique moído, diluído 

em trejeitos e malicias expostos pelo ar. Vontade! Posso, passo, acho que consigo virar 

imagem, reflexo desse todo que completa as arestas de fluxo constante entre eu, nós, eles. 

Carne, sonhos, sons e signos formando luz, movendo-se, num silêncio de caos, viro e reviro 

voltando ao inicio, muda, mudo... 
 
 

Raphaelly Souza  
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“Uma sequência de movimentos deve revelar, 
ao mesmo tempo, o caráter de quem a realiza, o 

objetivo pretendido, os obstáculos exteriores e os 
conflitos interiores que nascem desse esforço.” 

(Rudolf Laban) 

 
 

 

Ti-i-i-i-ic-ta-a-a-a-ac, ti-i-i-i-ic-ta-a-a-a-ac! As horas arrastam-se de-va-gar, 

lentamente vão passando. Lá fora já se pode ouvir o barulho do vento que insiste em 

brincar com as folhas para deixar tudo mais convidativo, desenhando em sua mente a 

imagem de quão fresquinho deve estar lá, acolá, bem ali. 

Hummm! Que cheiro bom! É a comida. Hoje parece capricho, birra da hora, que 

teima em não querer andar só um pouquinho mais rápido para frente, permitindo-lhe ir ao 

encontro da liberdade inebriante do lá fora. Ai, ai, ai! E esse cheiro de comida quente? Já 

é possível identificar até a quantidade de cada ingrediente utilizado nela. Interessante 

como de vez em quando certos olores são tão fortes que nos tocam com peso, gosto e calor. 

Ahhhhh! É quase inacreditável, depois da grande preguiça de caminhar das 

horas, agora está perto. Falta pouco, muito pouco. Já se começa a ouvir o barulho 

irrequieto das cadeiras, um burburinho sussurrado de palavras não identificáveis em sua 

semântica, mas totalmente compreensíveis se olharmos para o... RELÓGIO! Está na hora... 

Trimmmm! Trimmmm! Trimmmm! Finalmente chega a hora do recreio! 

Vrummmmm! Todos correm. Agora os “ex-prisioneiros” podem enfim saborear 

os cheiros e gostos da liberdade. Enquanto o sinal não toca novamente, alguns deles se 

mantêm concentrados brincando de mímica, outros comem, e uma grande parte somente 

corre. Tudo isso sendo feito de maneira muito apressada para que consigam cumprir todos 

os seus sérios compromissos em tão pouco tempo. Ah! E o relógio? Nessas ocasiões 

divertidas ele acorda rapidinho e resolve colocar a Dona Hora e os Seus Minutos e 

Segundos pra correrem. Tic-tac! Tic-Tac! Tic-tac! Tic-tac!  

 

***

PRIMEIROS NÓS: CONSIDERAÇÕES COREOLÓGICAS 
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Na história anterior, podemos encontrar várias onomatopeias que buscam ambientar 

lugares, momentos, sensações de uma determinada situação. Na tentativa de suscitar no leitor 

imagens, uma visualização do que foi lido no texto, são utilizadas diversas figuras de 

linguagem, as quais poderiam ser identificadas por meio de sua análise semântica com uma 

facilidade diretamente proporcional ao nosso contato prévio com tais conteúdos. Pontuações, 

acentos, conjunções, pronomes, formato das letras, e dentre tantos outros recursos linguísticos 

que vão (d)escrevendo uma ideia: o verbo. O verbo é a principal tentativa escrita e falada de 

exprimir a condição de existência de uma linguagem: a ação. Até mesmo “falar”, “escrever”, 

importantes estratégias humanas de comunicação, não existem somente para explicar uma 

ação, mas também surgem desta. 

Da mesma maneira, a linguagem não verbal possui características passíveis de 

análises, estudos que permitem ao homem também expressarem-se por meio dela, tratando- 

se inclusive, da manifestação expressiva primeira na trajetória evolutiva humana. Voltando ao 

texto narrado no começo deste impulso, podemos tomar como exemplo de comunicação 

gestual a brincadeira da mímica, comum principalmente no período da infância. Entretanto, a 

tentativa de entender e ser entendido por meio da gesticulação de alguma mensagem vai 

muito além do universo das brincadeiras de criança. Trata-se de um recurso comunicativo 

humano que acompanha e é aprimorado no decorrer da vida do individuo. 

Para fazer-se entender, o homem criou mecanismos de comunicação, fazendo uso para 

tal, principalmente do seu caráter expressivo. Com a mudança de costumes, como por 

exemplo, a construção de uma noção de lar e o desenvolvimento do hábito de conviver em 

espécie, iniciando assim uma sociedade, para o ser humano se fez urgente o desenvolvimento 

dos referidos mecanismos comunicativos. A estrutura básica do processo de comunicação 

dá-se por transmissão (um emissor transmite uma mensagem a um receptor), e por 

compartilhamento (emissores e receptores constroem saberes, informações, há um 

compartilhamento, uma troca de conhecimentos). 

Para que a mensagem seja transmitida e compartilhada, ela não tem que ser 

necessariamente escrita ou falada. Os sons, os gestos, os movimentos também são 

informações constituintes deste processo comunicativo. Esses elementos podem estar 

agrupados de maneira a formar o que chamamos de linguagem. Sobre esta, o pesquisador e 

linguista norte americano Steven Roger Fischer  diz: “Em sua definição mais simples, 

linguagem significa 'meio de troca de informações'. Essa definição permite que o conceito 

de linguagem englobe expressões faciais, gestos, posturas, assobios, sinais de mão, escrita, 
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linguagem matemática, linguagem de programação (ou de computadores), e assim por 

diante” (FISCHER, 2009, p. 12). 

O conceito de linguagem utilizado por Fischer reforça a presença de elementos não 

verbais, que não se baseiam em vocábulos, em palavras, na categoria de linguagem. Segundo 

Fischer, a linguagem não verbal surgiu muito antes da verbalizada, isto se deve 

principalmente ao fato de que: 
 

Nossos ancestrais primatas evidentemente possuíam os exatos caminhos 
neurais necessários para variados modos de expressão comunicativa de 
maneira a alcançar uma transmissão de informação adequada. Porém, os 
lábios e a língua dos grandes primatas careciam de controle coordenado; eles 
também eram incapazes de controlar a expiração. Mesmo se esses grandes 
primatas fossem fisicamente aptos a falar, sua fala provavelmente não seria 
em nada semelhante ao modo como a entendemos hoje. O cérebro do 
humano moderno é duas ou três vezes mais volumoso do que qualquer outro 
primata existente no planeta; ele confere maior capacidade de usar e 
posteriormente elaborar a linguagem falada e raciocinar com ela. A história 
da linguagem humana é também uma história do cérebro humano e suas 
habilidades cognitivas; as duas caminham lado a lado (FISCHER, 2009, p. 
43). 

 
 

Devido à própria constituição neurofisiológica dos nossos primeiros ancestrais, era- 

lhes, portanto, inviável a criação e articulação de uma linguagem verbal estruturada. Quando 

pode então em seu processo evolutivo tornar-se bípede, os então “hominídeos” tiveram suas 

mãos livres para construírem ferramentas e articularem melhor um processo comunicativo 

baseado em gesticulações. Quanto a capacidade de comunicação por meio da fala, houve uma 

evolução mais evidente apenas com o chamado Homo erectus, há cerca de 350 mil anos atrás, 

quando “o norte da Europa foi tragado pelas geleiras. Os humanos tornaram-se escassos, e 

migraram para o sul atrás de climas mais quentes” (FISCHER, 2009, p. 54), com isso, “para 

sobreviver na Europa durante as Eras Glaciais, migrantes de latitudes meridionais mais 

quentes tiveram de desenvolver redes sociais mais complexas, ir embora ou perecer” (idem, 

p.43), o que acabou exigindo também um progresso dos mecanismos da fala. 

Não pretendemos a partir destas breves considerações sobre o surgimento das 

linguagens humanas, estabelecer hierarquias quanto a importância de uma linguagem 

frente a outra, mas tão somente contextualizar, ainda que rapidamente, quão necessária é a 

compreensão de certos elementos que compõe um dos primeiros meios encontrados pelos 

sujeitos, para serem entendidos: a gesticulação, o movimento. O aprimoramento da 

movimentação humana dentro do processo evolutivo do ser, foi essencial para sua adaptação 
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a um ambiente de constante transformação, provocando mudanças corporais importantes 

para que outras habilidades fossem desenvolvidas. 

Conforme vimos, a partir do momento que ganhou a posição de pé, liberando suas 

mãos, o ser humano pode desenvolver utensílios, instrumentos importantes para caça e 

defesa própria. No entanto, também outras mudanças corporais possibilitaram a evolução 

da capacidade de simbolizar do humano e, com isso, melhorar sua habilidade de se 

comunicar com os mesmos de sua espécie. Relembrando o conceito de Linguagem 

enquanto “um meio de troca de informações”, percebemos então que o movimento por 

seu caráter expressivo é também considerado componente daquela, e à semelhança de 

uma linguagem verbal com regras e códigos estabelecidos, o movimento também é 

constituído por elementos passiveis de análises e de diversas combinações. 

Segundo Rudolf Laban, o homem possui uma infinita capacidade de adaptação ao 

ambiente no qual está inserido, podendo assim, modificar seu comportamento, sua 

movimentação de acordo com o lugar e situação em que esteja, sendo a consciência de tal 

possibilidade o que permite a este homem buscar também novas formas de comunicar-se, de 

sempre reordenar os signos adquiridos, aperfeiçoando sua condição adaptativa. Dentro deste 

caráter de maleabilidade, foi a movimentação humana o que mais chamou a atenção de 

Laban. Para ele, o movimento é o principal agente das mudanças empregadas pelo homem, a 

si mesmo e ao seu ambiente. A partir deste interesse pela movimentação humana, Laban 

desenvolveu estudos que posteriormente viriam a compor um sistema de análise do 

movimento. Conforme assinala Regina Miranda: 

 
Laban, na construção de suas teorias, também elevou o movimento do ser 
humano à categoria de linguagem, mas um tipo de linguagem que de certa 
forma já antecipava a concepção da linguística9 atual, que apontava para a 
incompletude da língua, quando considera que o sentido do enunciado 
depende de fatores contextuais, portanto, de fatores extralinguísticos 
(MIRANDA, 2008, p. 74). 

 

Sendo assim, sistematizar um pensar acerca do movimento não significa restringi-lo, 

mas antes oferecer subsídios para entendermos o movimento não somente sob sua óptica 

mecânica, pois as combinações entre os elementos constituintes do movimento se 

apresentarão múltiplas. É preciso contextualizá-lo, entendermos que se os corpos e as 

espacialidades que possibilitam o movimento acontecer são variáveis, ele também será.  

9 Para Eni Pulcinelli Orlandi (2007), por a linguagem se tratar de uma abstração, cabe a linguística o estudo 
cientifico daquela, determinando suas normas 
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Laban criou uma filosofia na qual o movimento constitui a imagem do 
pensamento, das emoções e da vida, e uma gramática que dá acesso à 
observação, análise e compreensão das redes de intensidades em movimento, 
enquanto encarnadas num corpo que integra Esforço, Forma e Espaço, um 
corpo que ele chamou de “corpo-vivo-em-movimento” (MIRANDA, 2008, p. 
26). 

 
 

Para Laban, o movimento também figura como uma expressão das emoções humanas, 

uma maneira pela qual nossos pensamentos tornam-se visíveis. Enquanto meio expressivo, 

faz parte de um processo de comunicação, independente de ser ou não entendido por um outro 

que o observa, pois como aponta Salzer (1983, p. 19): “Expressão é toda emissão consciente 

ou não de sinais e Mensagens”. O movimento carrega consigo, dessa maneira, significações 

compreensíveis ou não, estando presente nas mais diversas manifestações do ser. De acordo 

com Laban: 
 

Quando tomamos consciência de que o movimento é a essência da vida e 
que toda forma de expressão [seja falar, escrever, cantar, pintar ou dançar] 
utiliza o movimento como veículo, vemos quão importante é entender esta 
expressão externa da energia vital interior [coisa a que podemos chegar 
mediante o estudo do movimento] (LABAN, 1990, p. 100). 

 

A partir da citação anterior, vemos que para Laban o movimento está presente em 

todas as instâncias expressivas dos sujeitos, abarcando assim “toda e qualquer atividade do ser 

humano, inclusive a escrita e a fala, e não apenas o que se costuma denominar como 

linguagem não verbal” (MIRANDA, 2008, p. 74).10 Apesar disso, geralmente o movimento é 

tido como assunto quase que exclusivo à dança, mesmo que presente noutras formas de 

linguagens desenvolvidas pelos seres.  

No entanto, ainda que para Laban o movimento esteja presente em todas as 

instâncias da vida de um sujeito, e seus estudos acerca da movimentação humana tenha 

englobado outros setores que não somente o artístico, foi na dança que suas investigações 

ganharam mais notoriedade. Vale ressaltar aqui, que por ser o enfoque do presente 

trabalho a discussão do movimento no contexto da dança, ainda que dialoguemos com 

outras manifestações nas quais esse elemento também se insira, nossas ponderações 

estarão voltadas para o movimento dançado. 

No que diz respeito a dança, esta também pode ser entendida com linguagem, 

possuindo, portanto, códigos e signos específicos a serem observados. Recorrendo às 

10 Citação extraída de uma nota de rodapé da referência bibliográfica mencionada. 
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discussões de Cristiane Wosniak (2006) sobre linguagem, códigos e signos, Isabel Marques 

diz que: 

 
A dança é um sistema de signos que permite a produção de significados. A 
dança como sistema quer dizer que ela é, inicialmente, um conjunto 
organizado de elementos e suas possibilidades de combinação. Essas 
possibilidades de combinação – regras abertas – São os códigos. Códigos 
regem as combinações possíveis e infindáveis de tudo aquilo, qualquer coisa, 
em qualquer direção, que signifique algo para alguém na dança. Tudo aquilo, 
qualquer coisa, em qualquer direção, que signifique algo para alguém são os 
signos da dança (MARQUES, 2010, p. 36). 

 
 

Sobre o que seriam estes signos da dança, a autora aponta que: 
 
 

Na dança as “coisas que costumam significar algo para alguém em 
qualquer direção” são: o intérprete, o movimento e o espaço cênico 
criado pelos eventos da dança. Intérprete, movimento e espaço cênico 
são os grandes signos da linguagem da dança, são os campos de 
significação da linguagem da dança. Importante lembrar que o 
intérprete, o movimento e o espaço cênico são signos “constituídos 
por” e ao mesmo tempo “produtores de” outros signos (idem, p.36). 

 

Trabalharemos aqui numa representação de tais signos por meio dos elementos corpo 

(intérprete), movimento e espaço do corpo (o qual também passa a ser espaço cênico quando 

estamos em cena), lembrando que estes por sua vez, somente fazem sentido relacionados 

entre si. Dessa maneira, possuindo elementos específicos, é possível à dança ser estudada 

tanto por meio da experimentação prática, uma “dança dançada” (MARQUES, 2010), 

quanto investigada teoricamente, num confrontamento das ideias de pensadores que 

escreveram sobre esta arte, refletiram acerca dos elementos que a compõe e lhe permitem se 

fazer acontecimento. 

Veremos no terceiro impulso desta dissertação que, entretanto, nem sempre a dança é 

compreendida como um campo de saber, com elementos característicos a serem estudados e 

contribuições que vão além dos benefícios “físicos” 11. Dentre a diversidade de saberes quanto 

a área da dança, o enfoque do nosso trabalho: as relações que o movimento dançado vai 

estabelecendo com o espaço do corpo dos sujeitos, ao nosso ver, acrescem substancialmente 

ao caráter expressivo do ser. 

11 Entendemos aqui o corpo humano como algo uno, rejeitando a concepção dualista de corpo e mente enquanto 
dois elementos antagônicos, separados por uma hierarquia que considera mente (razão, objetividade), e corpo 
(subjetividade, imprecisão). Tal visão dicotômica acaba por conceber que atividades artísticas que evidenciam 
o corpo, como a exemplo da dança, beneficiem somente o lado físico (tônus, estética) deste corpo entendido 
como não pensante. 
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Num pensamento consonante ao de Laban (1978) que diz ser a dança um dos meios 

pelos quais os povos expressam sua cultura, suas relações com a natureza e entre pessoas, 

Garaudy (1980, p. 14), aponta que “dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de 

intensidade, a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus 

deuses”. As características culturais, físicas e biológicas estão em nós arraigadas, são 

informações que vão sendo (re)articuladas de maneira a nos identificarem e nos constituírem 

enquanto indivíduos, por meio de uma troca de conhecimentos partilhados ao longo de nossas 

experiências perceptivas. 

A dança existe no corpo em suas relações com o espaço e com o movimento, e o corpo 

é formado por um conjunto de características cambiantes acima mencionadas, não havendo, 

portanto, como dissociar a dança do hábitat, dos aspectos culturais da sociedade na qual está 

inserida A dança apresenta-se como “um modo total de viver o mundo” (GARAUDY, 1980, 

p. 13). Com isso, Dançar não se resume ao ato de “mexer o corpo”, cada movimentação 

vivida, carrega uma história, um porque consigo. 

Essa história do (no) corpo é responsável pela expressividade dos ser. Esta por sua 

vez, conforme visto, advém de um processo de transmissão de mensagens, compartilhamento 

de códigos, e por isso se faz presente nas diversas instâncias comunicativas dos sujeitos. 

Assinalamos, porém, que apesar de qualquer conhecimento ser processado no corpo, a nível 

semântico a expressão no campo da dança é chamada de corporal. Para Salzer (1983), os 

intuitos da expressão corporal, podem ser classificados a partir de dois eixos: 

1- Eu com o Eu: trata da descoberta do eu por meio de uma conscientização de si 

próprio; 

2- Eu com os Outros: É o relacionar-se, comunicar-se, deixar com que o eu interaja 

com os outros. 
 

Quanto a importância da expressão, Salzer acrescenta ainda que esta proporciona 

uma liberação de tensões e contrações musculares, além de promover uma melhoria à nossa 

coordenação motora e possibilitar a alguém dizer por meio de sua dança, coisas que não 

conseguiria dizer com “palavras” (SALZER, 1980). 

Para recapitular: semelhante a outras linguagens a dança possui signos específicos 

a serem estudados: corpo, movimento e espaço, e permite aos sujeitos se comunicarem 

corporalmente, expressando pensamentos, sensações e sentimentos com seu corpo (STOKOE 

e HARF, 1987). Dessa maneira, entendemos que uma vivência que estimule a expressão das 
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pessoas contribui inclusive para a melhoria da sua criatividade corporal (BOSSU e 

CHANLANGUIER, 1975), mas, que somente um estudo da dança que reconheça e trabalhe 

seus elementos de forma articulada, relacionados como o são, possibilitará a potencialização 

do caráter expressivo do sujeito. 

A dança proporciona contribuições que vão além das, também importantes, de 

caráter estético e de saúde corporal, ao desenvolver uma expressividade que possibilita ao 

ser conscientizar-se de si mesmo, de suas atitudes, ações, gestos cotidianos, bem como da 

necessidade e importância de interagirem por meio da comunicação com a sociedade na qual 

estão inseridos (STOKOE e HARF, 1987), fazendo com que nestas interações se 

compreendam e afirmem enquanto individuo, para se entenderem também seres sociais, e, 

portanto responsáveis pelo meio em que vivem. Porém, mesmo que seja uma área de saber 

que contribua para o caráter social, político e da saúde na vida de um sujeito, a dança ainda é 

tida por muitos como algo que serve somente para recreação, que não necessita “ser pensada”, 

e sendo assim, é vista como inferior a outros saberes. 

Na presente investigação dissertativa, dialogamos com a observação de uma 

prática baseada no estudo da dança a partir da observação dos elementos que constituem o 

movimento humano e das relações que este estabelece para poder existir. Trata-se da 

disciplina de Coreologia, a qual faz parte da grade do curso de Licenciatura em Dança da 

UFRN, e ao confrontarmos os depoimentos dos alunos entrevistados ao final do semestre, 

como poderá ser visto no terceiro impulso deste trabalho, percebemos o quanto a visão de 

corpo e mente como duas coisas separadas, vem influenciando no modo como a dança 

trabalhada em nossa sociedade, de maneira a ignorar as relações entre corpo, movimento e 

espaço, e os benefícios que um estudo que se baseie na unicidade destes pode trazer ao aluno, 

dançarino. 

Observamos que além de muitas escolas, academias de dança propagarem uma 

visão equivocada quanto ao ensino desta arte, outra grande responsável por tal 

perpetuação é a escola formal, por se tratar de um dos principais ambientes formadores 

de opiniões numa sociedade. Se desde o primeiro contato de alguém com um ensino 

artístico, este ensino é tratado como disciplina auxiliar sem conteúdos e metodologias 

especificas, baseada no fazer por fazer, como querer que quando cresça essa pessoa creia ser 

a arte algo importante dentro do processo cognitivo do ser humano? 

As atividades artísticas, por trabalharem e estimularem a subjetividade dos alunos 
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são relacionadas ao lado da imprecisão, opondo-se a razão, ao que é objetivo e lógico, 

características estas extremamente valorizados por nossa sociedade baseada em heranças 

cartesianas. Quando falamos em subjetividade x objetividade, não há como não (re)cair na 

questão da importância de entendermos que o corpo pensa, e que as emoções, a nossa 

subjetividade é consequência de um (re)arranjo de saberes adquiridos ao longo das nossas 

vivências perceptivas. 

O estudo da dança restrito a um fazer repetitivo para a memorização de uma 

coreografia e sua posterior apresentação, difundido em tantos grupos e escolas de dança, 

vem sendo pensado dessa maneira desde o ambiente escolar, no qual a visão de que uma 

disciplina que trate de assuntos subjetivos, ligados a parte expressiva do corpo, não 

necessita de reflexões apuradas e especificas. Tais concepções sobre a dança, juntamente 

a alguns motes preconceituosos difundidos em nossa sociedade, como por exemplo: 

“homem não dança”, “dançar só serve para passar o tempo”, entre outros, trazem aos 

alunos um entendimento errado sobre esta arte, visão que acaba se perpetuando no 

decorrer da sua vida acadêmica e social. 

Lembro-me agora de um, dos tantos, fatos curiosos que me aconteceram e acontecem 

na sala de aula. Sou professora de dança há alguns anos, e desde 2011 leciono a disciplina de 

Arte-Dança12 em três escolas da rede pública de ensino no município do natal, trabalhando 

com crianças na faixa etária entre oito e catorze anos de idade. A situação que vou narrar 

ocorreu numa turma de quinto ano do ensino fundamental. 

No inicio do referido ano letivo, após algumas atividades que me subsidiaram um 

primeiro, e com isso ainda superficial, diagnóstico das características daquela turma, pude 

perceber que a maioria dos alunos apesar de estar numa idade em que geralmente o 

indivíduo é mais desenvolto e mais disponível corporalmente, entre dez e treze anos, se 

mostrou muito retraída quando lhes era pedido que realizassem alguma movimentação que 

evidenciasse seus corpos. É importante frisar que não sendo o movimento assunto exclusivo 

da dança, o que se mostrou incômodo para os alunos no caso retratado, não foi o fato de 

moverem-se, já que nos movemos independente de estarmos dançando ou não, mas 

sentirem que naquela situação, suas movimentações e seus corpos, de certa maneira, 

12 A Secretaria Municipal de Educação do Natal, a partir do ano de 2011, dividiu a disciplina de Arte por anos e 
habilitações artísticas (artes visuais, dança, música e teatro), numa tentativa de promover aos alunos a 
vivência em cada uma destas artes, de maneira igual, e de minimizar o problema da polivalência em que os 
professores de arte acabam por cair, ao precisarem dar aulas sobre uma habilitação artística que não a sua. Ao 
ensino da dança foram designados os quintos e oitavos anos do ensino fundamental. 
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passavam a ser o foco da atenção de todos.  

Mesmo sendo uma turma com crianças extremamente ativas, que falavam 

excessivamente e não conseguiam ficar por muito tempo concentradas, a maioria tornava-

se tímida quando os exercícios propostos remetiam a qualquer coisa relacionada à dança. 

Numa tentativa de ir aos poucos introduzindo o hábito nesses alunos de perceberem que 

poderiam utilizar de outras formas de expressão que não somente a linguagem 

verbalizada e escrita, recorri ao recurso que me parecia o mais simples e lógico naquele 

momento: o do desenho.  

Fiz algumas perguntas referentes ao assunto que estava sendo estudado e pedi para 

que todos as respondessem por meio de desenhos. Lembro-me que quando tinha a idade 

destes meus alunos, eu e meus colegas adorávamos quando ao invés de escrever e fazermos 

cálculos, tínhamos que desenhar. Para minha surpresa, a reação dos meus alunos não foi a 

mesma. Mas meu espanto foi ainda maior quando uma das garotinhas da turma chegou 

perto de mim e perguntou: “Professora, posso no lugar de desenhar escrever? Responder 

com palavras?”. 

A escrita é de suma importância no desenvolvimento do ser humano, não há 

duvida, entretanto, é um equivoco pensar que toda evolução cognitiva do sujeito deve ser 

baseada prioritariamente numa capacitação nas competências da leitura e escrita. A 

expressão não verbal, gestual, necessita ser trabalhada simultaneamente às outras 

habilidades que homens e mulheres vão adquirindo ao longo de suas vivências. Como já 

discutimos neste segundo impulso, um estudo da dança que articule e relacione os três 

elementos essenciais para que esta arte aconteça: corpo, movimento e espaço, pode 

proporcionar um ganho a expressividade do sujeito, o que por sua vez, contribui inclusive 

para o aspecto social do ser, ao estimular a capacidade de dar e receber daquele (BRIKMAN, 

1989). 

Para Schwartz (1999), a arte por proporcionar um olhar do individuo para si próprio, 

torna-se um agente que pode canalizar as emoções descontroladas, melhorando a nossa 

comunicação corporal. Dessa maneira, é importante que pensemos a dança enquanto uma 

manifestação que contribui para o ser de uma maneira completa, rejeitando assim o seu estudo 

de forma mecanicista, baseado somente na reprodução de passos, e distante de uma reflexão 

sobre as relações entre os signos desta manifestação artística. 

Dentre os signos da dança, o movimento aparece então como uma manifestação que 

permite ao ser, expressar-se, “um processo pelo qual um ser vivo se capacita a satisfazer uma 
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gama imensa de necessidades interiores e exteriores” (LABAN, 1978, p. 232). Pensando na 

importância da compreensão e experimentação das diversas possibilidades de mover-se dos 

indivíduos, independente do contexto no qual esteja inserido, quer seja artístico ou cotidiano, 

Laban desenvolveu estudos sobre o movimento humano observando as relações que este 

estabelece com o corpo e sua espacialidade. 
 
 

Entender o movimento e suas funções pode [...] ser uma forma de entender 
as pessoas. Se elas se movem para satisfazer suas necessidades de expressão, 
então por meio da observação e da análise de movimento podemos discernir 
essas necessidades e também, os objetivos e as intenções do movimento 
(HODGSON e PRESTON-DUNLOP, 1990, p.17). 

 
 

Tais estudos de Laban visavam uma análise do movimento articulada às intenções que 

este carrega consigo, e presumia o corpo como: 

 
[...] mídia primária da cultura, ou seja, como o primeiro meio de 
comunicação do homem em processo e contexto evolutivo, e propôs que, 
como tal, este corpo possui uma linguagem, que pode ser articulada de 
diversas maneiras e assim produzir diversos significados, sempre reunidos 
sob a hegemonia do movimento. Estes significados, diz ele, embora possam 
mudar de uma cultura para outra, são compreendidos da mesma forma em 
uma comunidade específica e podem ser acessados e compreendidos, através 
da cuidadosa observação e análise, por membros de outras comunidades 
(MIRANDA, 2008, p. 17-18).  

 
 

Compreendendo o corpo como agente primeiro no processo de comunicação entre o 

ser humano e o seu ambiente, ao produzir signos a maneira de uma linguagem, os seres 

estabelecem um processo comunicativo dentro do meio no qual se inserem, podendo articular 

códigos culturais de diversas maneiras na forma de movimento. Observando, dessa forma, a 

ligação e influência que o meio tem nas movimentações que desenvolvemos, Rudolf Laban 

(1978) desenvolveu estudos sobre movimento, baseados nas relações que este estabelece com 

o espaço no qual nos inserimos e com o qual dialogamos. 

Para definir e analisar o que considerou o principal elemento da dança: o movimento, 

Laban baseou-se fortemente nos princípios de harmonia estabelecidos pelos gregos na 

Antiguidade, na matemática de Platão e Pitágoras e na escala musical, chegando a dizer no 

prefácio de seu livro denominado Choreutics, que foi no significado da palavra grega 

choreosophia, em que encontrou a definição que mais se aproximava das suas ideias 

(GUIMARÃES, 2006). Enquanto, Choros significa circulo, sophia quer dizer conhecimento 
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em grego, e a partir deste “conhecimento dos círculos”, Laban desenvolveu o que ele chamou 

de  Coreologia13 (Choreology),  sendo  esta  até  então  “a  lógica  ou  ciência  dos  círculos” 

(LABAN, 1966, p. viii).  

A coreologia não estuda o movimento de maneira isolada, mas o caracteriza a partir de 

suas relações com o dançarino, o som14 e o espaço (MARQUES, 1992), e encontra-se dividida 

em três grandes áreas: Corêutica, Eukinética e Cinetografia ou Labanotação15. Esta 

última área, trata-se de uma escrita da dança, um sistema de notação que registra o 

movimento, incluindo os seus aspectos quantitativos, qualitativos e subjetivos. A 

Labanotação é esquematizada a partir de sinais gráficos, diagramas configurados numa pauta 

semelhante a da notação musical, porém, sendo desenhada de maneira vertical, devendo a 

sua leitura ser feita de baixo para cima (RENGEL, 2005). 

Quanto às áreas chamadas de Eukinética e Corêutica, posteriomente, com o auxilio de 

Warren Lamb, discípulo de Laban, foram expandidas e tornaram-se o Sistema Effort/Shape 

(Esforço/Forma). Effort (Esforço) tem relação com a qualidade do movimento, enquanto 

Shape (Forma) se refere à maneira como este movimento se dá no espaço. Esse Sistema 

serviu para a estruturação do Laban Movement Analysis (LMA) – Análise Laban do 

Movimento, ou Sistema Laban, pela bailarina Irmgard Bartenieff. 

A Eukinética, diz respeito ao estudo dos aspectos qualitativos do movimento, a partir 

do exame de fatores considerados presentes em qualquer situação na qual esse movimento se 

insira. São esses fatores: tempo, peso, espaço e fluência. Outra importante ideia trazida por 

Laban por meio da Eukinética é a de um impulso interno que nos leva ao movimento, 

chamado de esforço. Este por sua vez, trata-se de uma “pulsão de atitudes que se expressa em 

movimentos visíveis, imprimindo-lhe variadas e expressivas qualidades” (RENGEL, 2005, 

p. 60). Essas atitudes são as qualidades subjetivas do movimento, ou seja, as intenções do ser 

que se move em relação aos fatores de movimento. 

Na Corêutica, o enfoque é de como os movimentos se organizam espacialmente. 

Nesse estudo o espaço é pensado a partir do corpo e não deve ser aplicado separadamente ao 

13 Sobre o termo coreologia e as implicações de um estudo da dança baseado em seus princípios, ver também: 
Terceiro Impulso (p. 70). 

  
14 Segundo Isabel Marques (1992), alguns seguidores de Laban, entre eles Valerie Preston-Dunlop, expandiram 

seus estudos, introduzindo a ideia de som, e de outros elementos, como componentes essenciais na construção 
de uma dança. 

 
15 Do inglês Choreutics, Eukinetics e kinetography ou labanotation, respectivamente.  
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da Eukinética (RENGEL, 2006). Existe assim, uma diferenciação entre espaço no corpo e 

corpo no espaço. De acordo com Lenira Rengel:  

 
A Corêutica trata do estudo das formas espaciais dentro da cinesfera 
[...] Inclui a organização espacial da cinesfera e o modo pela qual as 
formas lógicas e/ou harmônicas, encontradas nesta organização, são 
implementadas no corpo do agente. Corêutica trata do espaço no 
corpo e do corpo no espaço. Espaço do corpo é tomar o corpo e/ou 
partes dele como ponto de referência direcional, é definir lugares a partir 
do corpo. Corpo no espaço é tomar o espaço (de um quarto, um palco, um 
jardim) como referência direcional para o corpo (RENGEL, 2005, p. 36). 
 
 

Na cinesfera16 a organização espacial dá-se sempre tomando o corpo como referencial 

de direcionamento. A cinesfera ou kinesfera, trata-se da esfera na qual nossos movimentos 

acontecem, é considerada o espaço do corpo, e segundo Laban: 

 
O alcance normal de nossos membros quando se esticam ao máximo para 
longe de nosso corpo, sem que se altere a posição, determina os limites 
naturais do espaço pessoal ou cinesfera, no seio da qual nos movimentamos. 
Esta cinesfera se mantém constante em relação ao corpo, mesmo quando nos 
movemos para longe da posição original, viajando com o corpo no espaço 
geral (LABAN, 1978, p. 69). 

 
 

Ao dizer que existe um espaço pessoal que é constante em relação ao nosso corpo, e 

move-se junto a nós, Laban nos dá indícios de um pensar sobre a característica da mobilidade 

que o espaço possui. Quanto aos limites da cisnesfera, são uma maneira de diferenciar este 

tipo de espaço (cinesfera), do espaço geral, outro tipo de espaço, maior, e que abarca todas as 

cinesferas. A discussão sobre a diferenciação destes dois espaços poderá ser vista nos 

Segundos Nós deste trabalho. 

Analisando a organização espacial na qual se dá a movimentação do homem, Laban 

afirmou que é preciso enxergar o corpo de maneira tridimensional, pensando em seu volume, 

dimensão e profundidade. Sendo assim, esse corpo não se move no espaço somente a partir de 

seis direções (cima, baixo, lado direito e esquerdo, frente e trás), mas através de vinte e sete 

direções diferentes, as quais estão divididas em três tipos: dimensionais, diagonais e 

diametrais. Podemos ver a seguir um quadro com especificações das direções citadas. 

 

 

16 Ver Segundos Nós desta dissertação (p. 52).  
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Quadro 1 

 

 

O vigésimo sétimo ponto é nosso corpo, e o seu centro é o referencial para os outros 

direcionamentos. É importante ressaltar, que entre essas direções existem uma infinidade de 

outras, entretanto, as direções básicas, como o próprio nome sugere, servem de apoio para 

pensarmos a movimentação humana enquanto algo imensamente variável, e experimentarmos 

essa variabilidade. O corpo não é somente algo que se desloca no espaço, mas por si só já é 

uma direção, um lugar. Compreender que ele ao mesmo tempo possui e é espaço, contribui 

para ao dançarmos, entendermos melhor nossos corpos, e como estes podem se mover e 

desenhar no espaço contornos e (in)definições de anseios internos, os quais brincam de querer 

ser, de se tornarem (in)visíveis, se mostrarem movimento. 

As formas (in)definidas que o movimento constrói no espaço, não devem, porém ser 

compreendidas como o surgimento do movimento, pois “há um esforço, isto é, um 

movimento que já está acontecendo dentro [do corpo], ‘inteiramente’, que tem emoções 

sensações, pensamentos, raciocínios, direções etc. que são imprimidos no movimento visível, 

mostrando-se a olho nu” (RENGEL, 2006, p. 123). Retomando a ideia de esforço, trazida 

DIREÇÕES POSIÇÕES QUANTIDADE 

DIMENSIONAIS  Alto / baixo / à direita / à esquerda / à 
frente e atrás. 06 

 

DIAGONAIS 

Alto-direita-frente / baixo-esquerda- 

trás / alto-esquerda-frente / baixo- 

direita-trás / alto-esquerda-trás / 

baixo-direita-frente / alto-direita-trás 

e baixo-esquerda-frente. 

 

08 

 

DIAMETRAIS  

Alto-direita / direita-trás / atrás-baixo 

/ baixo-direita / direita-frente / frente- 

baixo / baixo-esquerda / esquerda- 

frente / frente-alto / alto-esquerda / 

esquerda-trás e trás-alto. 

 

12 

DIREÇÕES ESPACIAIS BÁSICAS 
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por Laban para designar os impulsos internos que nos levam ao movimento, vemos que: 

 
O homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessidade. Com sua 
movimentação, tem por objetivo atingir algo que lhe é valioso. É fácil 
perceber o objetivo do movimento de uma pessoa, se é dirigido para algum 
objeto tangível. Entretanto, há também valores intangíveis que inspiram 
movimentos (LABAN, 1978, p. 19). 
 

 
Dessa maneira, sempre há um motivo para o movimento acontecer, um desejo, um 

objetivo a ser alcançado pelo agente quando este se move, independente da natureza daquilo 

que intenciona alcançar. Podemos nos mover para alcançar um determinado objeto e ainda 

assim a motivação não ser a mesma. Por exemplo, imaginemos agora duas situações 

parecidas, mas com motivações diferentes. Na primeira, estou de pé ao lado de uma mesa, 

com sede, e vejo um copo com água em cima dela, estico então o meu braço e pego o 

copo, sorvendo todo seu conteúdo rapidamente. Pensemos agora na segunda situação: há 

alguns anos ganhei um conjunto de copos de uma querida amiga, mas com o passar do tempo 

todos foram se quebrando, restando somente aquele copo que se encontra em cima da mesa. 

Receosa de que aquele último representante de uma lembrança tão importante acabe como 

todos os outros do seu conjunto, estico meu braço e pego o objeto para colocá-lo então num 

lugar seguro. 

Ainda que na segunda situação a intenção de pegar o copo pareça mais significativa 

por envolver uma relação de estima pelo objeto em questão, nos dois casos narrados existiu 

um porque, um motivo de ser daquela movimentação, independente da movimentação denotar 

um sentimento de carinho ou satisfação de uma necessidade fisiológica. O esforço, não se 

configura, entretanto, como um simples querer pegar o copo por um motivo determinado, pois 

este próprio querer vem de outra motivação a qual também sempre terá uma outra por trás, e 

assim consecutivamente. São relações de quereres e necessidades percebidas17 no decorrer das 

vivências do ser. Sobre estes impulsos, Laban acrescenta ainda que: 

O esforço e a ação resultante podem ser inconscientes e involuntários, mas 
estão sempre presentes em qualquer movimento corporal, do contrário não 
poderiam ser percebidos pelos outros, ou não seriam efetivos no ambiente 
externo que circunda a pessoa que se move. O esforço é visível na ação de 
movimento de um trabalhador ou bailarino, e é audível na música do 
discurso [...] O fato de o esforço e suas várias nuances poderem ser não 
apenas vistos e ouvidos, mas também imaginados, é de grande importância 
para a sua representação (LABAN, 1978, p. 24). 

17 Falamos aqui do perceber no sentido empregado por Merleau-Ponty (1996), quando diz que o ato da 
percepção está relacionado às experiências corpóreas do sujeito, o que implica na afirmação de que a apreensão 
dos sentidos das coisas se dá por meio das vivências do corpo no mundo. 
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Ao afirmar que o esforço pode ser imaginado, o autor levanta a questão da 

possibilidade do treinamento não somente dos movimentos humanos, mas também dos seus 

impulsos geradores. Com isso, passa a ser nítido que ao exercitarmos nossos músculos, 

também o fazemos simultaneamente e indissociavelmente a todas as outras estruturas do 

nosso corpo. Sendo possível ao ser humano refinar sua movimentação, sua capacidade 

adaptativa tende a ser cada vez mais experimentada, e com isso, descobrir novas maneiras de 

se mover, desenvolvendo seu potencial criativo. Na dança, busca-se por meio do treinamento, 

da improvisação, da repetição, que o dançarino vá adquirindo progressivamente a capacidade 

de ir mais longe do que já foi, de alçar voos mais altos e mergulhos mais profundos no 

universo do seu fazer artístico. 

Vale ressaltar, que a partir do conceito de esforço, citado anteriormente, treinar um 

movimento, repeti-lo, não significa executá-lo de maneira mecânica, desprovida de sentido. 

Se o movimento sempre nasce a partir de uma motivação interna, seja esta de natureza apenas 

comunicativa ou expressão de algo mais indelével, não há como um movimento não ter 

significado. A repetição é um processo natural de aprendizagem do ser humano, e na dança é 

essencial para que consigamos contornar as barreiras naturais, físicas, que encontramos na 

hora de nos movermos. É também a partir do experimentar, repetir, insistir, que suplantamos 

as dificuldades de nos movermos de uma determinada maneira. Para Fonseca: 

 
O movimento e o seu fim são uma unidade, e desde a motricidade fetal até a 
maturidade plena, passando pelo momento do parto e pelas sucessivas 
evoluções, o movimento é sempre projetado face a uma satisfação de uma 
necessidade relacional. A relação entre o movimento e o fim aperfeiçoa-se 
cada vez mais, como resultado de uma diferenciação progressiva das 
estruturas integrativas do ser humano (FONSECA, 1998, p. 163). 

  
Vimos acima, que observar o que nos impulsiona para o movimento, também é 

condição adaptativa e passível de aperfeiçoamento. Por meio da ideia de que o movimento é 

gerado por um impulso não somente fisiológico, ele passa a ser potencialização de vontades, e 

com isso, atentar para o porquê do movimento auxilia no entendimento de como ele 

acontece, permitindo às nossas movimentações fluírem melhor. Por meio do movimento, os 

anseios humanos buscam esvair-se, tomar contorno na forma de um gesto, de um olhar, de 

um som. Neste campo dos desejos, a arte aparece então como um lugar onde procuramos 

exprimir o que outras linguagens não conseguem, às vezes, dar conta. 

Ainda que todo movimento humano seja gerado por um impulso interno, na dança, 

contexto foco deste trabalho, o esforço não é somente impulso para o movimento, ele é 
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também o motivo da dança ser, é o porquê do bailarino mover-se pelo espaço buscando criar 

figuras que seu corpo em um não estado de dança não desenharia. É um olhar para si mesmo. 

A natureza do esforço na dança, para Laban, estava dirigida de maneira a convocar um estado 

de atenção no corpo que pudesse comunicar a intenção subjacente no gesto, e para que a ação 

cênica se realizasse de modo mais claro entre o artista e o espectador. A Entrevistada 6 18 

corrobora com tal visão ao afirmar que: “Pensar sobre os aspectos que constituem a minha 

dança significa ampliar a consciência a respeito do que realizo e com isso apurar a percepção 

e melhorar a qualidade dos movimentos para assim desenvolver a capacidade de dialogar com 

o espectador sobre algo”. 

Enquanto dança, é como se o bailarino criasse espelhos com seus passos, procurando a 

cada movimento olhar para si, compreender-se. Mesmo em uma coreografia em que o intuito 

seja a “reprodução” de gestos ditos cotidianos, o próprio motivo para que estas 

movimentações ali estejam é no mínimo uma tentativa de alguma maneira, em conjeturar 

sobre o modo com que nosso corpo comporta-se no dia-a-dia, passando então aqueles gestos a 

não serem habituais, mas frutos de indagações que pedem atenção. Nossas movimentações 

diárias são executadas sem que necessitemos parar para refletir sobre elas, mesmo providas de 

significações não as questionamos. 

Quando dança, o sujeito pode questionar sobre si. Mesmo que não obtenha sempre 

respostas, é naquele momento em que aparentemente não se consegue compreender mais 

nada, que as respostas explodem em movimentos ainda mais sublimes, numa tentativa de 

exprimir o inexprimível. Isto se deve a uma consciência do corpo que é expandida no ser ao 

dançar, ainda que este à priori não perceba tal condição, é o que José Gil (2002) chama de 

“consciência-inconsciente”. 

 
Se a consciência integra o sistema-corpo, agindo sobre ele age sobre si 
mesma: é por isso que o movimento dançado age sobre a consciência, 
suscitando essa “consciência inconsciente” que caracteriza o estado de 
consciência do bailarino. Trata-se de “libertar o corpo” entregando-o a si 
próprio: não ao corpo-mecânico nem ao corpo-biológico, mas ao corpo 
penetrado de consciência, ou seja ao inconsciente do corpo tornado 
consciência do corpo (e não consciência de si ou consciência reflexiva de um 
“eu” (GIL, 2002, p. 24-25). 

 
 

O termo sistema-corpo remete a algo interligado, que assim como todo sistema, é 

regido por uma regra. A palavra regra não aparece aqui no sentido de um regulamento 

18 Conforme sinalizado no primeiro impulso desse trabalho, dialogaremos ao longo desse texto com as falas dos 
alunos da disciplina de Coreologia entrevistados.  
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imposto, mas antes significa uma lógica própria e natural do corpo, que permeia e possibilita 

este sistema-corpo acontecer. Já quando fala de um corpo liberto, entregue a si próprio, 

negando tal entrega a um “corpo-mecânico” ou “corpo-biológico”, Gil traz uma ideia basilar, 

a de um corpo único, que possui uma consciência que o torna sistema, fluido e pensante. 

Quando Laban desenvolveu um sistema que buscava analisar o movimento humano, 

foi justamente nesse corpo inteiro que ele pensou. As ideias contidas neste sistema, não 

enfatizam somente a parte fisiológica, mecânica, do movimento, mas também a psicológica, a 

cultural. Para compreendermos um movimento, não basta vê-lo unicamente pelo viés do 

“como” ele se configura. O movimento diz muito do ser humano, com isso, está impregnado 

de características que vão além do estudo de articulações, tecidos, músculos e órgãos. Para 

que, porque, com quem e onde 19 nos movemos, aparecem então como questionamentos 

fundamentais quando falamos de e por movimento. 

Para a Entrevistada 4, pensar o movimento a partir destas perguntas “traz uma 

consciência do próprio corpo, não só o corpo pé, a perna, mas também do nosso interior, o 

que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer passar, os movimentos que a gente 

pode usar, das suas inúmeras possibilidades”. Somos um sistema integrado, corpo inteiro que 

partilha de sua completude para gerar movimento. 

No prefácio à primeira edição da sua obra The Mastery of Movement, traduzido para o 

português como Domínio do Movimento, Rudolf Laban inicia suas explicações contando a 

seguinte história: 

 
O Leitor talvez já tenha ouvido falar da famosa estória chinesa da centopéia 
que, ficando imobilizada, morreu de inanição, porque lhe era ordenado que 
sempre movesse em primeiro lugar seu 78º pé e, em seguida, que usasse suas 
outras patas numa determinada ordem numérica. Cita-se frequentemente a 
estorinha como um aviso para aqueles que pretendem tentar uma explicação 
racional do movimento. Está claro, porém, que o infeliz inseto foi vítima de 
regulamentações puramente mecânicas, coisa que pouco tem a ver com o 
livre fluir da arte do movimento. A fonte da qual devem brotar a perfeição e 
o domínio final do movimento é a compreensão daquela parte da vida 
interior do homem de onde se originam o movimento e a ação (LABAN, 
1978, p. 11). 
 

 

19 De acordo com Rudolf Laban, estas perguntas consistem nos princípios do movimento. As mesmas, serviram 
de base para a estruturação das aulas de Coreologia, comentada no terceiro impulso deste trabalho, e 
fazem parte da segunda questão da entrevista aplicada a alguns discentes da referida disciplina. A transcrição 
completa de todas as entrevistas encontra-se no Anexo 1 desta dissertação (pág. 126). 
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A racionalidade rejeitada é aquela vista como algo promovido por uma mente que 

comanda um corpo, como se estes fossem dois opostos e sobrepostos. Enquanto a mente fica 

em cima enviando as coordenadas, cá debaixo o corpo obedece sem “titubear”! Os vários 

conceitos e as sistematizações descritivas do movimento presentes nos estudos labanianos, 

não significam que seu intuito era o de pensar o movimento por meio de uma racionalidade 

que em nada consulta o corpo. 

Para que um movimento aconteça, ele dialoga com fatores de naturezas diversas, não 

podendo assim, ser compreendido se visto por meio de uma única óptica. A 

multiplicidade destes fatores possibilita ao sujeito jogar com eles, ao se permitir 

experimentar, vivenciar, analisar, enxergar sempre de uma nova maneira as suas 

movimentações. Para tal, é preciso agora pensar num lugar, algo que permita ao sujeito 

descobrir(-se) (em) movimentos. Uma espacialidade que de tanto ser do corpo, torna-se uma 

extensão dele. 

 

 

 

 

S  EGUNDOS NÓS: A ESPACIALIDADE DO CORPO 
 

 

“Há um infinito próprio do gesto dançado que só o 
espaço do corpo pode engendrar.” 

(José Gil) 
 

 

 

Espaço20: 1. Intervalo entre limites; 2. Vão; claro; lugar vazio; 3. Tempo (em geral); 

4. Tempo (em que se opera); 5. Tempo (que medeia entre duas operações ou atos); 6. 

Capacidade (de lugar); lugar; sítio; 7. Imensidade do céu; 8. Peça com que se formam os 

intervalos na composição. 

Substantivo masculino que tem por características básicas designar locais, amplitudes 

e distâncias, seja esta o alcance que separa um ponto até outro de um determinado lugar, ou o 

20 Informações adaptadas a partir do Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda (1988). 
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tempo que é gasto para percorrer esse percurso, a palavra espaço aparenta, a princípio, ser 

algo simples. Entretanto, as relações que os seres e os objetos estabelecem entre si, e com esse 

espaço, são pontos intrigantes e estudo recorrente das mais diversas áreas do conhecimento 

humano. 

Arte, filosofia, antropologia, arquitetura, geografia, história, psicologia, física, entre 

outros campos de saberes, dialogam numa tentativa por explicar fenômenos e características 

das espacialidades que compõem e abraçam nossos corpos. Tais diálogos ocorrem sem que, 

por vezes, percebamos sua existência. Tendemos a crer que quando investigamos algo a partir 

de uma área, precisamos entender aquilo que é estudado somente por um viés, o da área eleita. 

Contudo, o olhar epistemológico sobre qualquer objeto vem de uma conexão entre os 

diversos saberes humanos, com isso, compreender o que é espaço somente a partir de uma 

definição desarticulada seria um equivoco.  

No título destes segundos nós, encontramos a palavra espacialidade: qualidade do que 

é espacial, ou seja, aquilo que concerne e caracteriza o espaço, dessa maneira, mais do que 

dizer o que é espaço, nos interessa compreender o como, porque e para que ele se faz ser. 

Lembramos, no entanto, que mesmo recorrendo a conceituações e definições gerais sobre 

aquele, nosso foco é um tipo de espacialidade especifica, aquela considerada pessoal de cada 

sujeito, chamada por Laban de cinesfera, com isso, nossas argumentações sobre o tema se 

darão a partir do entendimento da necessidade de articulá-lo a uma ideia do espaço dito geral, 

sem deixar, porém, de discutir suas especificidades. 

Antes de entrarmos nas discussões acima citadas, tomemos como base a concepção da 

pesquisadora brasileira na área de Comunicação e Espaço Urbano Lucrécia D'Alessio 

Ferrara (2008), que, fundamentada nas discussões de Edgar Morin, nos fala da necessidade 

de entendermos o espaço atentando para sua “completude e complexidade”. Segundo 

Ferrara, Morin no terceiro volume de sua obra O Método, afirma que a ciência ocidental 

atingiu uma etapa definitiva: “aquela em que a ciência atinge o conhecimento de um 

conhecimento de si mesmo”, e que “esta etapa é considerada indispensável para que a 

ciência possa continuar a conhecer, ou seja, existir” (FERRARA, 2008, p. 23). Ao atingir 

tal estágio, só resta a ciência superar a completude e alcançar a complexidade do seu 

conhecimento. 

A superação da completude de um conhecimento em vista da sua complexidade é um 

entendimento de que não é possível definir um objeto de maneira completa, exclusiva, de 

maneira isolada e simplificadora. Morin (1990) expõe o pensamento complexo como um meio 
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de afastar o “conflito da simplicidade”, conflito este que se relaciona ao modus operandi da 

ciência clássica, baseado nos princípios de separação, união e centralização21 do pensar 

acerca do objeto estudado. Trata-se aqui de uma redefinição de paradigmas, opondo o 

paradigma da simplificação que reduz o conhecimento humano de maneira a ignorar a 

diversidade que constitui qualquer sistema22, ao paradigma da complexidade, o qual apregoa 

o pensamento complexo 23, que “parte de fenômenos, ao mesmo tempo, complementares, 

concorrentes e antagonistas, respeita as coerências diversas” (MORIN, 2000, p. 387). 

Segundo Morin paradigmas são “princípios supralógicos de organização do 

pensamento [...] princípios ocultos que governam a nossa visão das coisas e do mundo sem 

que disso tenhamos consciência” (MORIN, 1990, p. 15). Tal conceito difere daquele que é 

comumente utilizado no meio acadêmico, o do professor e físico americano Thomas Kuhn, 

que descreve paradigma como “as realizações cientificas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência” (KUHN, 1975, p. 13). Se para Kuhn os paradigmas não 

são cumulativos, sendo necessário dessa maneira, para que um novo paradigma surja que 

o anterior seja reavaliado e reconstruído, para Morin, aqueles podem ser acrescidos, 

reconduzidos “aos seus limites”, com isso, os paradigmas mantêm sua validade. 

Convém ressaltar que a abordagem de um paradigma da complexidade, não foi 

inaugurada por Edgar Morin, sendo, contudo, inegável a contribuição deste pensador a 

respeito do assunto. De acordo com Morin, podemos encontrar a complexidade, por exemplo, 

em romances de Balzac, Dickens, Rousseau, Chateaubriand e Dostoievski, em pleno século 

XIX, época em que a ciência baseada nas concepções cartesianas, buscava “eliminar o que é 

21 Para ajudar a pensar a complexidade, Morin discorre sobre a necessidade de utilizarmos macro-conceitos 
como uma maneira de não definirmos as coisas de forma limitada, já que “nas coisas mais importantes os 
conceitos não se definem pelas suas fronteiras, mas a partir de seu núcleo” (MORIN, 1990, p. 106). Estes 
macro-conceitos buscam substituir os princípios simplistas da disjunção/redução/unidimensionalização 
(separação, união e centralização), pelos princípios da distinção/conjunção/multidimensionalização, os quais, 
conforme explica Morin, permitem “distinguir sem separar, associar sem identificar ou reduzir” (idem, p. 22). 

 
22 Recorremos aqui à definição de sistema utilizada por Estrada (2009), para entendermos a concepção desse 

termo na perspectiva de Morin. Segundo aquele autor: “A noção de sistema se caracteriza como unidade 
complexa, um todo que não se reduz à soma de suas partes constitutivas, que no contato mútuo se modificam e, 
consequentemente, modificam o todo. Isso traz a consciência da multidimensionalidade do sistema, e, em 
contrapartida, nos conduz à constatação de que toda visão parcial, unidimensional é pobre, porque está isolada 
de outras dimensões (econômica, social, biológica, psicológica, cultural, etc.), por não reconhecer também que 
somos seres simultaneamente físicos, biológicos, culturais, sociais e psíquicos, ou seja, seres complexos” 
(ESTRADA, 2009, p. 88-89). 

 
23 É importante frisar que o termo complexidade utilizado nesse contexto não é sinônimo de complicação, já 

que esta se apresenta somente como um dos aspectos da Complexidade. 
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individual e singular, para só reter leis gerais e identidades simples e fechadas” (MORIN, 

1990, p. 83). 

Para que entendamos as concepções de espaço comumente empregadas em nossa 

sociedade, num diálogo com a ideia de Morin quanto a importância da reflexão sobre o 

conhecimento do conhecimento, faz-se necessário atentar para alguns paradigmas que 

orientam as noções espaciais perpetuadas até hoje. Um ponto importante a ser lembrado, é 

que os períodos históricos e seus respectivos pensares acerca das coisas, não são homogênios 

e sobrepostos, com isso, não podemos falar aqui de uma evolução, e unicidade do 

entendimento sobre o que é espaço no decorrer de sua história. A respeito disto, o filósofo e 

sociólogo Walter Benjamin nos diz que: 
 

A ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável da ideia de 
sua marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo. A critica da ideia 
de progresso tem como pressuposto a critica da ideia dessa marcha [...] A 
história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e 
vazio, mas um tempo saturado de “agoras” (BENJAMIN, apud FERRARA, 
2008, p. 37). 

 
 

Vemos um exemplo deste não progresso, na ainda recorrente representação do espaço 

baseada nas características geométricas estipuladas pelo matemático Euclides, em sua obra Os 

Elementos (300 a.C.), na qual o autor define postulados e teorias que tratam do espaço como 

algo de medidas únicas e exatas, esquecendo assim a sua característica plástica. A concepção 

matemática euclidiana de espaço permanece inclusive, quase que dominante até o século XIX, 

período em que eclodem as discussões de Albert Einstein sobre tempo e espaço a partir da 

então chamada Teoria da Relatividade. Segundo Regina Miranda: 

 
A avassaladora influência da cultura grega no pensamento ocidental talvez 
explique por que nem a instauração da dúvida metódica por Descartes, no 
século XVII, nem mesmo a teoria sobre a origem das espécies, apresentada 
por Darwin no século XIX, foram suficientes para abalar a cultura das 
certezas, tanto as ancoradas no senso comum, como as estruturadas na 
evidência das trajetórias (MIRANDA, 2008, p. 52). 

 
 

René Descartes objetivou com o principio metódico da dúvida afastar os erros, o 

que considerava “falso” em suas investigações cientificas, na tentativa de chegar a certezas 

absolutas. Nesse contexto, ele acredita serem nossos sentidos falseadores da realidade, 

utilizando como um de seus exemplos para esta afirmação, a imagem de um galho de árvore 

que quando visto dentro da água parecerá torto, mas ao ser retirado de lá se mostrará reto, 
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como verdadeiramente é (COTTINGHAM, 1995). Descartes divide então a realidade em res 

congitas (consciência e mente) e res extensa (corpo e matéria), e o espaço aparece como 

extensão do corpo, relativo e influenciado por acontecimentos físicos (DESCARTES, 1979). 

Se por um lado para Descartes o espaço só existia na presença de um corpo, cabendo 

ao movimento distingui-los, para Isaac Newton o espaço é absoluto e independe dos corpos 

para existir (NEWTON, 2002), dessa maneira, o espaço é por ele concebido enquanto algo 

“ordenado desde sempre como obra de um Criador onisciente”, e observá-lo evidenciava 

“uma natureza absoluta” (FERRARA, 2007, p. 11). De acordo com Lucrécia D’Aléssio 

Ferrara, a partir dos estudos de Newton inicia-se uma transição da noção de espaço, 

superando-se: 
 

 
a metafísica para atingir a física e isso significa passar da intuição para a 
observação que inverte as direções do conhecimento: em lugar de estudar o 
espaço de dento para fora, da razão ou da intuição subjetiva para a 
substância extensa ou para a experiência fenomênica, passa-se a considerá-lo 
de fora para dentro, das suas manifestações físicas para as possíveis 
traduções conceituais (FERRARA, 2007, p. 28). 
 
 

A concepção de um espaço absoluto, não influenciado pelos sujeitos e suas 

experiências, empregada por Newton manteve-se influente até o século XX, quando Albert 

Einstein estabelece em 1905 a Teoria da Relatividade24. Nesta teoria, Einstein afirma que o 

espaço não é tridimensional (x, y e z), como pregou Euclides, cujos preceitos geométricos 

mantiveram-se extremamente influentes até então, mas quadridimensional (x, y, z e w).  Para 

Einstein w é a quarta dimensão e representa o tempo, sendo x, y e z equivalentes a altura, 

largura e comprimento. Ao pensarmos o espaço enquanto quadridimensional, percebemos 

então que ele pode ser relativo, não possuindo medidas estáticas, fazendo-se necessário 

atentar para outros fatores no intuito de compreendê-lo, tais como: que espaço é esse e qual a 

velocidade com que um objeto se desloca no mesmo? 

Ainda que discutidas por diversas áreas do conhecimento humano, é perceptível 

que até aqui, as caracterizações geométricas do espaço acabam por estruturarem o pensar 

acerca deste, e mesmo em teorias que relativizam a noção de espaço, como a de Einstein, as 

medições, distâncias, dimensões espaciais, se fazem base para as ponderações sobre o 

mesmo. É inegável a contribuição desses aspectos “físicos” quando falamos em espaço, no 

24 Eisntein afirmou que o tempo não é absoluto, exemplificando sua teoria ao dizer que se um homem colocar 
sua mão num forno quente por um minuto parecerá que se passou uma hora, mas ao passar uma hora sentado 
ao lado de uma bela garota, sentirá como se houvesse passado um minuto. A isso chamou de relatividade 
(EINSTEIN, 1983).  
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entanto, a necessidade de pensar este elemento considerando os sujeitos e suas vivências, 

ganha destaque no inicio do século XX, por meio das discussões de uma ciência 

filosófica que partilhava dos desdobramentos de um discurso de negação a metafísica 

empregado por grande parte dos cientistas e filósofos do século anterior.  

É nesse contexto de revisionismo do modo cientifico de pensar, que Edmund Husserl 

funda a Fenomenologia, que se trata, segundo ele, de uma “ciência da essência do 

conhecimento, ou doutrina universal das essências” (HUSSERL, 1990, p. 22). Na 

Fenomenologia, a consciência do sujeito, suas experiências perceptivas, são a base para 

interpretação das coisas. Dentre os pensadores deste modo de pensar, destacamos o francês 

Maurice Merleau-Ponty, por suas importantes considerações acerca de um espaço vivido, 

percebido. 

Para este filósofo, “o espaço não é um ambiente (real ou lógico) em que as coisas se 

dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” (MERLEAU-PONTY, 

1996, p. 328), compreendendo assim o espaço não como algo dado, mas construído a partir 

das experiências do ser. Considerando o espaço “ora como um ambiente das coisas, ora como 

seu atributo comum”, e percebendo que estas coisas “só vivem por um sujeito que as trace e 

as suporte” (idem), o corpo é tido para Merleau-Ponty como referencial e responsável por a 

criação da sua espacialidade. 

Encontramos na definição de espaço utilizada por este autor, uma importante 

fundamentação no que diz respeito ao entendimento daquele enquanto parte constituinte e 

constituída pelos sujeitos a partir de suas relações com o mundo. Sendo o espaço relativo e 

significado por cada agente, é possível então falarmos em múltiplas espacialidades, ou seja, 

tipos de espaços distintos e caracterizados por meio de referenciais específicos. Pensando 

nisto, Rudolf Laban trata em seus estudos espaciais do movimento, a Corêutica, da distinção 

entre dois tipos de espaços: o pessoal e o geral. 

Cada pessoa possui um espaço pessoal, e é neste local que se dá a movimentação do 

agente. Trata-se de uma esfera de espaço que envolve o corpo humano, cujo centro está 

localizado no próprio corpo. Tal espaço tem seus limites baseados no alcance natural do corpo 

da pessoa que envolve, e por isso é constante em relação a ela. Sendo o homem o centro desse 

espaço pessoal, ao movimentar-se, sua cinesfera acompanha-o, pois este “nunca sai de sua 

esfera pessoal de movimento, mas a leva consigo como uma carcaça” (LABAN, 1990, p. 86). 

Fica perceptível assim, na ideia de um lugar que acompanha o ser, que as 

configurações espaciais estão diretamente ligadas ao movimento do sujeito. Lembrando que o 
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movimento humano é sempre munido de sentido, desejando este alcançar, desde objetivos 

necessários a sua sobrevivência, como, por exemplo, comer, até exprimir conceitos, 

sentimentos, entre outras vontades. O movimento ao mesmo tempo em que surge para 

satisfazer anseios internos do homem, simultaneamente vai gerando o espaço que possibilita 

seu acontecimento. 

A cinesfera por ser o espaço do corpo, necessita manter uma relação com este para 

poder existir, porém, sem este espaço, o corpo e, consequentemente, a movimentação que dele 

surge, não encontraria um lugar para acontecer. Para Laban: “[...] o movimento é constituído 

pelo trajeto entre diferentes pontos no espaço e não por uma sucessão de poses. O espaço é 

um aspecto oculto do movimento e o movimento é um aspecto visível do espaço” (LABAN, 

apud RENGEL, 2005, p. 61). 

Assim sendo, quando lanço meu braço para frente e para trás, à semelhança de um 

pêndulo, não estou somente balançando-o num lugar de configurações prontas e estáticas, mas 

na verdade, estou (re)criando esta espacialidade, que também é parte constituinte do meu 

movimento. Por outro lado, se tal espaço se faz motriz das minhas ações, não é somente ele 

que se adapta a minha movimentação, mas também meus esforços dialogam com a 

espacialidade que envolve o meu corpo. 

Contudo, não trata-se aqui de um “Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”. O 

corpo aparece neste trabalho, como matriz fundante de seu espaço. Fundamentada em 

Merleau-Ponty, Tibúrcio (2010, p. 85) comenta: 

 
É meu corpo que, ao viver experiências na sua relação com os outros corpos 
e com o entorno circundante, reconhece e dá sentido às orientações do 
frente-trás, do acima-abaixo, do passado-presente-futuro, enquanto certa 
posse do mundo na sua coexistência e comunicação com ele e enquanto um 
sistema de ações possíveis em uma dada situação e tarefa. É o corpo que 
organiza a orientação espacial fazendo surgir uma direção. 

 

Quando o corpo passa a ser criador e significante, toda a rede de informações que nele 

existe, influencia a espacialidade que por ele é gerada. Ao mesmo tempo, as relações que 

este corpo mantém com os outros corpos e objetos existentes no espaço maior que 

comporta sua cinesfera, geram informações fundamentais na construção do sujeito. Patrícia 

Noronha corrobora com a ideia de espaço do corpo como algo que trata também daquilo que 

é intangível, ao afirmar que este espaço é formado pelo “nosso corpo material e nosso 

corpo imaterial”. Segundo ela, o corpo material é o fisiológico, tendo seu limite traçado por 

a “pele e pelos cabelos que o revestem e o integram” (NORONHA, 2009, p. 47), 
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enquanto que o imaterial: “não tem delimitação visível e palpável, é energia e psique, que 

por sua vez está vinculada ao código genético e à ancestralidade – o que herdamos das 

gerações passadas – é subjetivo” (idem). 

É importante frisar que para Noronha, estes dois corpos na verdade formam uma 

unidade indivisível, e portanto, se fazem único, um só corpo, e que o espaço pessoal deste (s) 

corpo (s), também encontra-se dentro de um outro espaço maior. Neste espaço total, “a pessoa 

não se desvincula da Kinesfera, mas a leva consigo pelo espaço do ambiente” (NORONHA, 

2009, p. 47). De acordo com Laban para transitar entre estes dois espaços, o pessoal e o 

espaço maior, chamado por ele de espaço geral, o agente: 

 
Tem que pisar fora das bordas da sua esfera imediata e criar outra nova a 
partir de sua nova postura; quer dizer, em outras palavras, que transfere o 
que poderia se denominar sua esfera “pessoal” a outro lugar no espaço geral. 
Na realidade, nunca se sai de sua esfera pessoal de movimento, senão que a 
leva consigo como uma carcaça (LABAN, 1978, p. 89). 

 
 

Para entendermos a ideia de dois espaços distintos, o do corpo e o geral, vale lembrar 

que a cinesfera é individual, e tem seus limites demarcados pelo movimento do sujeito. Assim 

sendo, o espaço do corpo é um lugar contido num outro espaço maior, o geral, o qual 

comporta todos os corpos, e suas cinesferas. Entendemos aqui que a diferenciação entre estes 

dois tipos de espaço não é uma afirmação de que os dois existem separadamente, e não se 

conectam, gerando uma segmentação espacial limitadora. O que ocorre é justamente o 

contrário, ao pensamos as possibilidades de diversos tipos de espaço, podemos perceber a 

multiplicidade de características que este possui. É preciso, no entanto, compreender antes a 

ideia de “limitar”. Para isso, pensemos na seguinte pergunta: ao dizermos que um tipo de 

espaço é denominado de X e outro de Y, isto também não seria restringi-lo? E a resposta é 

que não necessariamente. 

Limitar um espaço, demarcá-lo, entender suas fronteiras, não são atitudes que sempre 

indicarão a fixação rígida das dimensões desta espacialidade. Ao relembrarmos a visão de um 

espaço do corpo que é mutável e com isso elástico, discutida ao longo deste estudo, 

poderemos notar que as fronteiras que delimitam as cinesferas podem ser alongadas e 

hibridizadas com qualquer outra espécie de espacialidade existente. Falamos aqui de 

fronteiras que demarcam e não que engessam o espaço corporal, são fronteiras móveis. 

Este espaço pessoal, por ser diretamente ligado ao movimento, que por sua vez carrega 

consigo uma carga de significação do sujeito, acaba por proporcionar a visualização de 
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características subjetivas do ser. Cada cinesfera é então derivada da experiência e 

conhecimentos próprios de cada corpo, com isso, “[...] é também o espaço psicológico, a 

partir do qual toda expressividade guarda coerência” (SERRA, apud RENGEL, 2005, p. 

33). Para Mônica Serra, não existe somente um tipo de cinesfera, o espaço do corpo não 

tem que necessariamente ser o lugar que está do lado de fora do corpo, podendo ser 

externa, interna, ou média. A cinesfera interna tem a ver com o esqueleto, a média 

corresponde aos músculos, já a externa: 

 
tem relação com a pele e é elástica como a pele é. A capacidade de 
elasticidade da cinesfera permite ao agente interagir com o espaço de outras 
cinesferas. Por exemplo, a cinesfera encolhe-se no espaço público do 
elevador, cheio de gente, garantindo o movimento e expande-se numa praia 
deserta ou rua com pouca gente em volta (SERRA, apud RENGEL, 2005, 
p. 33). 

 
 

Na citação anterior, podemos perceber o quanto o espaço do corpo é maleável e 

mutável. O movimento varia de acordo com o lugar em que o agente se insere, assim como o 

espaço do corpo se molda para cada movimentação diferente executada pelo sujeito. É a 

relatividade do ser, do estar. A forma como percebemos algo depende não somente da 

maneira com a qual interagimos com esta determinada coisa, mas também de como esta 

coisa é afetada por nós.  

Na dança, a maleabilidade espacial pode se fazer plena. Por ser o movimento matéria 

prima desta arte, quando o ser que dança se permite potencializar o diálogo  entre seu corpo e 

a espacialidade que o acolhe e o complementa, pode usufruir de sua condição natural de 

criador. É como se fosse um arquiteto, não um que planeja construir em lugares, mas um que 

cria o lugar, que por ser extensão deste corpo, promove por meio de sua mutação também 

uma transformação daquele corpo que o gerou. 

Sobre a relação entre o movimento dançado e o espaço do corpo do sujeito ao 

dançar, José Gil diz: 

 
[...] o bailarino esburaca o espaço comum abrindo-o até o infinito. Um 
infinito não significado, mas real, porque pertence ao movimento dançado. 
Valéry sentia-se impressionado pelo fato de o bailarino não dar atenção ao 
espaço circundante: sim está consciente dele, mas os seus gestos introduzem 
nele o infinito (GIL, 2002, p. 14). 
 
 

Ainda que ao dançarmos, estejamos estabelecendo relações diretas entre nossos 
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movimentos e o espaço do corpo, isto não significa que estejamos explorando, 

conscientemente ou não, de maneira mais ampla a infinidade de possibilidades que podem ser 

estabelecidas entre estes dois elementos. Ainda é muito comum, a perpetuação da visão de 

espaço enquanto algo onde somente nos movemos, com isso, toda essa gama de 

possibilidades de “tocar o infinito” perde sua razão de ser. 

Quando dançamos podemos nos fazer múltiplos, sem fim. A mim, é permitido fazer 

com que meu braço chegue até o espectador sentado na última fileira, por meio de um 

movimento que flui por todo o meu corpo com tal familiaridade que ganha o espaço e chega 

até onde eu queira. Mas, para tanto, faz-se necessário desviar o eixo do olhar, e enxergar de 

outra maneira o lugar que nos cerca. É preciso sair do confortável e conhecido, para que 

possamos descobrir novas movimentações, novas não só no sentido de variar sequências de 

movimentos, mas também de dar um novo sentido e dimensão aos gestos e ações já comuns. 

Sobre o espaço do corpo e a fluidez com que o movimento dançado pode ganhar este 

espaço, Gil afirma que para o bailarino: 
 

O seu espaço deve ser criado, realmente construído a toda a volta do seu 
corpo, sem que se confunda com o espaço objetivo: é o espaço do corpo, 
“meio” onde, precisamente, o seu corpo se extravasa a cada instante, “aí”, 
perdendo o seu peso [...] O espaço do corpo é o corpo tornado espaço [...] é 
preciso que o bailarino se encontre no seu corpo na ausência de toda a 
estranheza; ou seja que os seus movimentos se insiram no espaço com a 
mesma intimidade e a mesma familiaridade com a qual habita o seu corpo 
(GIL, 2002, p. 18). 

 
 

Quando, ao dançarmos, tomamos consciência de que nossa cinesfera diz respeito a um 

lugar fecundo de possibilidades, podemos brincar com suas características, ao mesmo tempo 

em que também estamos permitindo aos nossos corpos irem mais além do que já foram, já 

que os seus espaços, na verdade prolongam-se deles. 

Vimos que o movimento permite ao espaço tornar-se visível, com isso, se 

enxergarmos a espacialidade que nos cerca também enquanto extensão dos nossos 

corpos, nossas movimentações, surgidas no interior dos mesmos, conseguem criar uma 

maior diversidade de contornos espaciais, promovendo desenhos coreográficos muito 

mais ricos. Mas para que isso aconteça é preciso que o corpo se descubra e experimente 

continuamente. Essa experimentação contínua, porém, não é uma particularidade do 

universo da dança, ela está presente nas mais diversas instâncias da vida do sujeito. 

Pensemos num jogo, seja qual for. Quando conhecemos as regras de um jogo, 
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podemos jogá-lo com mais facilidade e pericia, podendo a cada nova tentativa adquirir 

mais destreza nas jogadas e descobrir os melhores caminhos para que consigamos a vitória. 

Vamos tomar como exemplo agora uma partida de futebol. Não basta sorte para que um 

jogador que se encontre após o meio de campo, no lado oposto ao gol do adversário, 

num único chute acerte a bola no ângulo, e marque um gol. Para que a partida flua de uma 

maneira geral, também é preciso que todos os jogadores conheçam as regras do jogo. O que 

pode? O que não pode? 

Da mesma maneira é a arte do movimento. Quando Laban sistematiza uma 

maneira de analisar o movimento humano, não é que restrinja as possibilidades de 

variação deste, por falar de fatores, dinâmicas e ações que estão presentes em qualquer 

um dos movimentos que o homem crie. Na verdade, o Sistema Laban possibilita 

compreendermos melhor os mecanismos que envolvem esta movimentação, em especial 

por identificar aspectos primordiais em nossa capacidade de nos movermos, 

principalmente os que vão além do lado biomecânico. 

Nossa educação baseada na visão euclidiana de espaço, torna nosso olhar muitas 

vezes “embaçado” para as ligações que nossos corpos vão estabelecendo com suas 

cinesferas em qualquer atividade que desempenhe. Na dança, as ações e os gestos 

são os verbos e os adjetivos desta maneira sem palavras que o homem encontrou de não 

somente se expressar e se comunicar com os outros, mas também de conversar consigo 

mesmo, dar vazão a anseios que vão sendo gerados em seu interior ao longo de suas 

vivências perceptivas com o mundo que o cerca. 

Por ter se utilizado de figuras geométricas euclidianas para descrever suas ideias 

acerca do movimento, aparentemente podemos pensar que Laban também partilhava de uma 

visão de espaço fixo. Entretanto, tais figuras servem somente para representar conceitos que 

foram sendo desenvolvidos por Laban tomando como base os mais diversos campos 

epistemológicos, os quais unidos acabam por formar outra coisa, outra visão, outro 

entendimento acerca do mesmo assunto. De acordo com Preston-Dunlop (1998, p. 227): 

“[...] a Corêutica carrega em si o conhecimento que Laban tinha da sabedoria dos 

cristais, dos mistérios maçônicos, os segredos da matemática desde a pré-história usados 

pelos egípcios e descritos no período helênico por Platão e Plotino”. 

As principais formas geométricas utilizadas por Laban foram os poliedros, também 

conhecidos como poliedros de platão, os quais consistem em corpos e/ou sólidos 

tridimensionais que apresentam superfícies planas (RENGEL, 2005, p. 95). As superfícies 
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dos Poliedros se chamam faces, cada lado destas faces é denominado de aresta, sendo os 

pontos de encontro das arestas chamados de vértices. Nomeamos os poliedros a partir do seu 

número de faces. Vejamos abaixo as imagens e características destas formas geométricas: 

 

 
Imagem 6 - Poliedros 

 

 

 

 

Quadro 2 

CARACTERÍSTICAS DOS POLIEDROS 

NÚMERO 
DA 

IMAGEM 
 

NOME 
 

TIPO DE 
FACE 

 

NÚMERO 
DE 

FACES 
 

NÚMERO 
DE  

ARESTAS 
 

NÚMERO 
DE  

VÉRTICES 
 

1 Tetraedro Triângulo 4 6 4 

4 Hexaedro Quadrilátero 6 12 8 

2 Octaedro Triângulo 8 12 6 

5 Dodecaedro Pentágono 12 30 20 

3 Icosaedro Triângulo 20 30 12 
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Ao estudar o que chamou de direções e planos espaciais, Laban considerou o Icosaedro 

a forma geométrica mais parecida com a forma natural da cinesfera. Vimos que as direções 

espaciais correspondem à trajetória de movimento do corpo pelo espaço. Quanto aos planos 

espaciais, referem-se à combinação de duas dimensões diferentes, e estão, segundo 

Rengel (2005), divididos para Laban em: 

o Plano da Porta - Combina a dimensão de comprimento (cima e baixo), com a de 

amplitude (lado e lado); 

o Plano da Mesa – Combina as dimensões de amplitude e profundidade (frente e trás); 
 

o Plano da Roda – trata-se da combinação entre a dimensão de profundidade e 

comprimento.  
 

Apesar da figura do icosaedro ter a principio formas fixas, e ainda assim configurar-se 

como uma maneira de representação da cinesfera, dentro das formas e conceitos dados por 

Laban às características espaciais, podemos jogar a vontade, recriar da maneira que quisermos 

as figuras que desenhamos no espaço, pois mesmo com as representações geométricas vistas, 

ele continua fluido. Dizer que o espaço é móvel não significa necessariamente dizer que ele 

não tem medidas, mas que estas medidas não são estáticas. Segundo Miranda, as figuras 

geométricas utilizadas por Laban, são uma “tentativa de atualização de uma etapa, como um 

lugar transitório de cristalização [...] um instante [...] da experiência do movimento, mas não a 

sua descrição” (MIRANDA, 2008, p. 71). 

Entretanto, outro ponto que agora se faz importante é o de que se o nosso espaço 

pessoal é mutável, sendo ele um desdobramento de nós, nossos corpos também se 

configuraram como matérias moldáveis. Veremos agora, nos Terceiros Nós, que mais do que 

plásticos, os corpos são o meio, o entre, aqueles que possibilitam as inter-ações entre o espaço 

do corpo e o movimento acontecerem. 
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“[...] Nasço amanhã  
Ando onde há espaço: 

– Meu tempo é quando.”  

(Vinícius de Moraes) 

 

 

Contínuo, assim somos nós. Vivemos num eterno fluir de informações, as quais se e 

nos modificam a cada instante. Inacabados, (re)criamos e (re)configuramos tudo a nossa volta 

a partir deste constante trânsito de elementos que por nós passam. Permitir uma passagem, 

neste caso, não significa ser o corpo um meio passivo, local que transporta informações, sem 

influenciá-las ou ser por elas influenciado. O corpo é o lugar do entre, da junção, conexão que 

possibilita a sua própria inter-ação com outros corpos e seus espaços, seus saberes, suas 

experiências, promovendo por vezes uma indefinição das partes: até que ponto este sou eu, 

isto é meu? Vejamos o poema a seguir, de Mário de Sá Carneiro: 

 

Eu não sou eu nem sou o outro, Sou 

qualquer coisa de intermédio: Pilar 

da ponte de tédio 

Que vai de mim para o Outro 
 

 

 
O intermédio trata-se do meio, o qual não se caracteriza como somente um lugar 

central, mas antes espaço pelo qual algo consegue mover-se de um ponto até outro. Estamos 

agora no território da intersecção, e o corpo aqui, está exposto como o elo que une espaço e 

movimento. Para tal reflexão utilizaremos como base a figura da Fita de Moebius. 

Observemos então a imagem desta figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCEIROS NÓS: DANÇANDO COM-PASSOS NUM LUGAR DE DOBRAS 
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Imagem 7 – Fita de Moebius 

 
 

 

A fita de Moebius é uma figura topológica
25 criada a partir da junção entre duas 

extremidades invertidas de uma faixa, com isso, um lado e o seu reverso se encontram num 

determinado ponto, e o que é considerado fora se confunde com o que é entendido como 

dentro. A dobra que liga “dentro” e “fora”, vem para negar a afirmação de que estes dois 

termos são necessariamente opostos. O fora na verdade é a continuidade do dentro, e vice e 

versa. 

A dobra é uma passagem, um lugar que permite e representa a maleabilidade que 

nosso corpo tem, e sendo este o elemento de ligação, o entre espaço-movimento, sua 

espacialidade e movimentações também são mutáveis, continuas, variáveis. Nesse contexto, o 

contestar do “ou é isso ou é aquilo”, “fora é algo que somente se opõe ao sentido do que é 

entendido como dentro”, possibilita compreendermos que o espaço que consideramos externo 

ao corpo, na verdade começa no que chamamos de interno à ele. 

Vimos que para José Gil, ao dançarmos nos é permitido promover movimentações que 

ganhem o espaço do corpo com extrema familiaridade, isto se deve a característica espacial de 

ser extensão do nosso próprio corpo. É como se a cinesfera se constituísse de outra 

substância, que tivesse o mínimo possível de viscosidade, com isso, permitindo aos 

movimentos fluírem de uma maneira mais controlada por parte do corpo que se move. De 

acordo com este pensador, “O espaço do corpo é a pele que se prolonga no espaço, a pele 

tornada espaço. Daí a extrema proximidade das coisas e do corpo” (GIL, 2002, p. 47). 

Percebemos nesta afirmação, a transição que existe entre o dentro e o fora na 

25 A Topologia é a ciência que estuda as superfícies elásticas, observando a relação que os objetos possuem 
entre si, independente de suas dimensões. 

 

                                                           



 
 
 

67 
  

movimentação do sujeito. Não se trata de uma ideia separatista, pois não aparta fora de 

dentro, tampouco dentro de fora, mas antes, entende que o movimento que surge no interior 

do corpo chega até a espacialidade externa a ele, justamente por este dentro e fora estarem 

ligados, um é então consequência do outro, mas precisam ser dois para tornarem-se um. Sem 

a existência de fora, não existiria o dentro, e vice versa. 

Sobre essa gradação de lugares nos quais o movimento vai surgindo, Gil diz ainda que, 

na dança, para que esta comece: “[...] é necessário que já não haja espaço interior disponível 

para o movimento; é necessário que o espaço interior despose tão estreitamente o espaço 

exterior que o movimento visto de fora coincida com o movimento vivido ou visto  do 

interior” (GIL, 2002, p. 49). 

Faz-se importante lembrar, no entanto, que ao dizer que é preciso que o movimento 

seja visto de maneira igual dentro e fora do corpo, Gil se refere a uma experiência do ser que 

dança e não do espectador. O sujeito ao dançar pode adquirir tamanha consciência de seu 

corpo, e intimidade com o espaço deste, que sua movimentação acontece tal e qual por ele foi 

imaginada, conscientemente ou não. Quanto ao espectador, a recepção das imagens 

produzidas por aqueles corpos em movimento que veem, não necessariamente serão 

enxergadas da mesma maneira que foram visualizadas pelo dançarino. 

A maneira como nos vemos, e vemos aos outros no espaço está diretamente ligada à 

experiência de mundo que em nosso corpo vive, ao que Merleau-Ponty chamou de Sujeito 

Encarnado. Este sujeito possui um conhecimento próprio do corpo, uma corporeidade 

adquirida a partir de suas vivências perceptivas, possibilitando assim, ao homem compreender 

o sentido das coisas. A respeito disso Merleau-Ponty diz: 

 

Eu não sou o resultado do entrelaçamento de causalidades múltiplas que 
determinam  meu corpo ou meu  ‘psiquismo’ [...] Tudo o que sei a respeito do 
mundo, mesmo pela ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma 
experiência de mundo sem a qual os símbolos da ciência não significariam 
nada (MERLEAU-PONTY, 1992, p. 02). 

 
É a partir desses saberes próprios ao corpo do sujeito, que podemos compreender de 

onde vem o repertório individual de movimentos
26 de cada bailarino. Por que um artista 

levanta seu braço de uma maneira ao mesmo tempo em que outro prefere baixá-lo? Ou ainda, 

26 De acordo com Serra, em: Apostilas e anotações de aulas. Curso de atualização em dinâmica do movimento 
expressivo (2003), “repertório individual de movimentos” é a maneira como uma pessoa combina, a seu 
modo, as qualidades constitutivas do esforço em relação aos fatores de movimento (tempo, peso, espaço e 
fluência). 
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por que ambos levantam o braço na mesma direção, mas aparentam executar uma ação 

totalmente diferente um do outro? O que parece ser um simples gesto coreográfico, na 

verdade está carregado de significação e de motivos para existir daquela determinada forma. 

Até mesmo num estilo de dança como o balé clássico, que preconiza a simetria 

estética dos corpos e dos movimentos dos bailarinos, o repertório de cada um destes poderá 

fazer-se visível de alguma maneira em cena. Ao contrário do que muitos pensam o balé não 

impossibilita a existência, ao dançar, da subjetividade de cada dançarino. Isto explica o 

porquê dentre tantos bailarinos com domínio técnico parecendo beirar a perfeição, nomes 

como Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, e Rudolf Nureyev, ganharam tamanho destaque e 

admiração durante a história do balé frente a tantos outros bailarinos com níveis técnicos 

considerados excelentes. 

Vale ressaltar que a subjetividade anteriormente mencionada, em nada tem a ver com a 

ideia simplista de gosto. O ser que dança não escolhe realizar um passo ao invés de outro, 

como também não executa-o de uma maneira singular, somente porque assim o prefere. Por 

trás de suas escolhas existe o repertório me movimentos que este possui, bem como os 

conhecimentos próprios pertencentes ao seu corpo. Neste contexto o corpo aparece como 

pensante, pois é completo, distanciando-se da visão dualista que separa o que pertence ao 

corpo do que concerne à mente. 

É por meio do treinamento, da experimentação, do ensaio, do estudo, da investigação, 

que o sujeito consegue refinar seus movimentos, controlá-los a tal ponto de perceber o 

momento exato de deixá-los livres para que fluam, e tomem proporções cada vez maiores e 

inesperadas. Não basta preferir ou não algo, é preciso conhecer cada vez mais as variedades 

de movimentos, assim como as maneiras e anseios que as potencializam em formas 

(in)definidas pelo espaço. 

Na dança, a ampliação do repertório de movimentos e a consciência corporal do 

bailarino sobre si, são matérias-primas para a construção da cena. As escolhas do ser 

dançante, seu repertório de movimentos e a combinação dos mesmos, dependem então da 

relação que este estabelece com o mundo. Essa relação está diretamente ligada aos 

referenciais, aos códigos, as técnicas com os quais este corpo vai dialogando ao longo de sua 

trajetória. Ele é então caracterizado, ao mesmo tempo em que caracteriza a espacialidade que 

lhe abraça. 

Com tantos corpos, imagens, ideias, experiências, espaços e movimentos tão diversos, 

nós, acabamos por nos constituir por meio da troca de saberes, sensações e sentidos com 
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outros sujeitos, os quais partilham este mesmo processo de permuta. Quando dançamos, 

emergem de nós as vivências pelas quais nosso corpo passou, nossos movimentos refletem 

retalhos de outros tornados nós. Quanto ao espectador, pode reconhecer-se naquela dança 

vista muito além do olhar, pois uma parte sua também faz parte daquela outra pessoa. E 

assim, informações vão passando por entre os corpos através do espaço, um espaço tornado 

pele, extensão do próprio corpo, unindo Eu, Tu, formando Nós! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

70 
  

Imagem 8: Aula de Coreologia 
Atividade de Releitura Coreográfica 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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“Todos nós vivemos no mesmo mundo, mas não vemos o 
mesmo mundo” (Samuel Thornton). 
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“Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano.” 

 (Paulo Freire) 
 

 

 

O curso de Licenciatura em Dança 27 da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, ainda é um curso novo, tendo sido implantado nesta universidade no ano de 2009, 

ou seja, há somente três anos e meio atrás, e sem com isso, ter formado nenhum dos seus 

discentes até agora. Sua grade curricular, por ser um curso voltado ao ensino da dança, 

é baseada em disciplinas que buscam trabalhar o lado pedagógico desta prática, além de 

componentes curriculares que abordam a história dessa arte, seus componentes estruturais, 

vivências em algumas de suas modalidades, e a inserção da dança no contexto 

sociocultural contemporâneo.  

Quanto às disciplinas que tratam de maneira mais direta das diversas vertentes e os 

elementos que compõe e caracterizam a arte da dança, uma delas é a de Coreologia, a qual foi 

escolhida para subsidiar importantes reflexões presentes na construção desta dissertação. A 

escolha dessa disciplina deve-se primeiramente ao enfoque que esta possui: Estudar os 

princípios do movimento no que diz respeito as suas estruturas básicas, ou seja, aquilo que o 

compõe, desencadeia-o, por meio de um contexto que possibilite a vivência e compreensão 

deste movimento não dissociado das relações que o mesmo estabelece com o espaço e o corpo 

do dançarino. Partindo do nosso desejo de observar as relações entre corpo, movimento e 

espaço neste trabalho, escolhemos a referida disciplina por abordar de forma central esse eixo 

de discussão em torno do nosso objeto de investigação. 

A disciplina traz, dentre outros aspectos, uma discussão em torno da própria 

conceituação do termo coreologia, sendo este entendido como a ciência ou lógica da dança 

(PRESTON-DUNLOP, 1998). A coreologia considera os aspectos emocionais, as motivações 

e as relações que o movimento tece juntamente ao espaço, sendo aquela, por este motivo, 

também conhecida como “ordem oculta da dança”. Marques (2010, p. 100) fundamentada em 

27 Para ter acesso a grade curricular completa deste curso, ver Anexo 2 (p. 140).  

PRIMEIRO ENLACE: A DISCIPLINA 

                                                           



 
 
 

73 
  

Hodgson e Preston-Dunlop, diz que: 
 

Para Laban, os significados, os sentidos, as sensações da dança estavam 
“ocultos” nas tramas intrínsecas aos textos coreográficos ou 
improvisacionais, Essa “ordem oculta” 28 – escondida, encoberta – diz 
respeito àquilo que não se apresenta de maneira óbvia ao leitor, ela deve ser 
descoberta no cruzamento entre a experiência corporal (o fazer), a 
compreensão dos fatos (o pensar) e a experiência sensória (o sentir). 

 
 

Esta ordem não óbvia da dança, a qual envolve os seus significados, sentidos e 

sensações, requer um atentar para os princípios do movimento, englobando dessa maneira os 

estudos qualitativos deste e das características do espaço que dialoga com o movimento 

dançado. 

A disciplina de Coreologia tem carga horária de 90h/a distribuídas em seis aulas 

e frequência de dois dias por semana (um dia com quatro aulas e outro com duas). Este 

componente curricular tem sido ofertado, até agora, sempre no primeiro período do curso de 

dança da UFRN, e por esse motivo acaba sendo um dos componentes curriculares 

responsáveis por possibilitar aos alunos recém-ingressos, uma familiarização com a 

estrutura do curso29, e as competências esperadas de um profissional licenciado em dança. 

A turma estudada no presente trabalho é a de 2011.1, tendo esta um total de quarenta 

alunos matriculados inicialmente (o número de vagas ofertadas para a disciplina), e salvo 

algumas desistências posteriores, a turma manteve-se numerosa até o final do semestre. 

A quantidade de alunos foi um dos fatores que me assustaram a principio, já que vinha 

da realidade de um curso de graduação em Artes Cênicas, também pela UFRN, com 

disciplinas práticas que geralmente não ultrapassavam o número de vinte e cinco alunos 

matriculados. Este receio inicial deve-se ao fato de que também estava exercendo meu 

Estágio Docência naquela disciplina, com isso, além de observar e participar das aulas, eu 

precisaria assessorar os alunos quanto aos conteúdos trabalhados, inclusive extraclasse, 

quando  necessário.  Sobre este estágio, trata-se de um componente obrigatório aos alunos 

bolsistas regularmente matriculados em Programas stricto sensu30. Nele, o bolsista deve 

28 A ordem oculta, coreológica, que não se faz óbvia àquele que vê um dançarino em seu fazer artístico, 
denominado na citação de leitor, é chamada por Isabel Marques em sua pesquisa de doutorado (USP/1996), de 
subtexto da dança. 

 
29 Para compreender melhor a estrutura do Curso de Licenciatura em Dança da UFRN, ver Anexo 2 (p. 140) 

deste trabalho. 
 
30 Resolução 100/99-CONSEP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), de 05 de outubro de 1999. 
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atuar numa disciplina de graduação da instituição de ensino na qual cursa seu mestrado ou 

doutorado, sendo a escolha da disciplina na qual estagiará feita junto ao seu professor-

orientador. 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

De acordo com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN, as 

atribuições dos seus discentes em Estágio Docência são: participar das aulas auxiliando o 

docente da disciplina selecionada, podendo inclusive ministrar aulas acompanhadas e/ou 

orientadas pelo professor do componente; contribuir com o planejamento, execução e 

avaliação das aulas; e assessorar os alunos da turma, buscando estratégias que contribuam 

com o processo de ensino-aprendizagem daqueles. É preciso ainda, que ao final do semestre o 

estagiário entregue ao programa de pós-graduação um relatório expondo considerações sobre 

as experiências vivenciadas no estágio, com o parecer do seu orientador e do professor da 

disciplina na qual participou. 

Ao estagiar na disciplina de Coreologia tive a oportunidade de apresentar junto com os 

alunos, alguns seminários que possuíam eixos temáticos baseados na vida e obra de 

Rudolf Laban, momentos que proporcionaram importantes discussões sobre os temas 

abordados, e mostraram-se enriquecedores para o meu pensar acerca dos estudos de Laban 

sobre o movimento. Apresentar estes seminários em grupo com os alunos da disciplina, 

Imagem 9: Turma de Coreologia 2011.1 
Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 
 

75 
  

também gerou uma maior proximidade deles, fazendo com que buscassem mais 

frequentemente tirar dúvidas comigo sobre algum conteúdo estudado, ou pedirem sugestões 

para as composições coreográficas solicitadas por a docente. 

Quanto ao planejamento das aulas, busquei junto a Professora Larissa Kelly, docente 

da disciplina e minha orientadora do mestrado, estratégias e atividades avaliativas que 

viessem a contribuir com as discussões sobre espaço presentes neste trabalho. Sobre isto, a 

professora Larissa, que já vinha ministrando a disciplina de coreologia desde a primeira vez 

que havia sido ofertada, no ano de 2009, diz que: 

 

Naquele semestre especificamente, busquei enfatizar o estudo do espaço em 
Laban como possibilidade de estabelecer um diálogo mais próximo com o 
objeto de estudo da sua dissertação destacando um entendimento desse 
conceito como algo que se constrói e é fundado pelo sujeito na sua relação 
com o mundo que o cerca. O espaço entendido como algo que vai se 
conformando a partir das experiências vivenciadas por aquele que se move. 31 

 
 

Quando perguntada se percebera alguma mudança em suas aulas ao enfatizar nelas o 

estudo espacial labaniano, a docente respondeu que: 
 

As mudanças que percebi nas aulas é que ao conceder um enfoque maior à 
discussão sobre espaço, foi possível aprofundar a nível teórico-prático essa 
dimensão contemplada nos estudos de Laban e identificar algumas 
referências de áreas diversas que tangenciam uma reflexão sobre essa 
temática. 

 
 

Estar presente em todas as etapas da disciplina: durante o planejamento das aulas e nas 

avaliações, foi essencial para o amadurecimento das minhas ponderações sobre as 

possibilidades e importâncias de um estudo crítico da dança por meio da compreensão do que 

é movimento e das suas relações com o espaço. Poder acompanhar as dúvidas da turma, suas 

dificuldades e a multiplicidade de compreensões acerca dos elementos que constituem o 

movimento e as interfaces que este estabelece com nossos corpos e sua espacialidade, gerou 

em mim uma reflexão sobre o quanto é difícil, até mesmo para pessoas com anos de práticas 

em dança, já que havia alunos nesta situação, experimentá-la por outro viés. Observei também 

que apesar da disciplina ser composta em parte por alunos que tinham vivências anteriores 

com a dança, existia também aqueles discentes que, até então, nunca haviam partilhado 

31 Trecho extraído da entrevista realizada com a professora Larissa Kelly, docente da disciplina. Para ler a 
entrevista na íntegra ver: Anexo 1 (p. 142). 
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de experiências mais sistematizas com a dança. Nos dizeres da professora Larissa: 

 

Era uma turma de mais de quarenta alunos e que tinham experiências 
diversas com vários estilos de dança: Dança de Salão, Danças Urbanas, Balé, 
Dança Contemporânea. Alguns apenas gostavam de dança, mas  tinham 
quase nenhuma vivência mais específica com essa linguagem. Apesar da 
diversidade de experiências, pude perceber que de um modo geral essa turma 
apresentava uma grande disponibilidade corporal para experienciar o que foi 
proposto ao longo do semestre, o que favoreceu uma troca de saberes entre 
professora e alunos. 

 
Esta diversidade de experiências e saberes dos alunos, e a consequente pluralidade de 

opiniões na turma, gerou diálogos enriquecedores, ampliando dessa maneira as discussões 

acerca dos assuntos estudados, e promovendo assim uma maior apropriação dos assuntos 

partilhados nas aulas. Vale frisar que trabalhar de maneira a estimular os alunos a tecerem 

comentários críticos sobre algo, não é tarefa simples, ainda mais quando estes alunos vêm 

de um ensino fundamentado na repressão do pessoal, subjetivo, numa busca por uma 

uniformidade do pensar. 

No contexto atual da dança, ainda é extremamente difundido um ensino baseado em 

repetições de exercícios pré-programados, nos quais o dançarino vê a sequência demonstrada 

e depois tenta executá-la tal qual a maneira que viram. Um ponto importante a ser refletido, é 

o de frequentemente pensarmos ser este tipo de ensino, uma prática vigente somente na 

aprendizagem do balé clássico, quando na realidade, professores dos mais diversos estilos de 

dança também se utilizam de metodologias reprodutivistas em suas aulas. Engana-se aquele 

que crê estar sempre participando de uma aula de dança que estimula sua autonomia e leva 

em conta sua subjetividade só porque se encontra num grupo ou escola de dança que trabalhe 

com dança contemporânea, moderna, ou outros gêneros da dança que tenham em seus ideais 

uma maior liberdade expressiva do corpo. 

Quando um professor ou coreógrafo não suscita em seus alunos, bailarinos, reflexões e 

questionamentos quanto ao porque, para que de suas movimentações, quando não permite à 

estes sugerirem, experimentarem diversas maneiras de realizar uma determinada 

movimentação, e de também criarem sua sequência de movimentos ao invés de sempre 

ficarem esperando por uma coreografia pronta, ele estará negando aos seus alunos a 

oportunidade de experienciar de forma mais ampla a riqueza infinitamente plástica dos corpos 

se moverem e dançarem. Mesmo que determinadas vertentes da dança valorizem a 

subjetividade do bailarino, como por exemplo, a dança moderna, a maneira pela qual o estilo 

é trabalhado pode subverter os seus ideais. 
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E por falar em distanciamento das concepções primeiras, quer seja de uma corrente 

filosófica, literária, ou de um estilo da dança, é algo comum quando as informações de tais 

concepções são difundidas por diferentes lugares em épocas distintas. Qualquer tipo de 

conhecimento é passível de uma diversidade de interpretações. No entanto, às vezes as 

informações são interpretadas de maneiras tão diferenciadas, que acabam se opondo as suas 

características de origem, como é o caso dos estudos labanianos, acerca do movimento 

humano, os quais foram confundidos com “método” em nosso país. Esse equívoco acaba por 

vezes a também fazer com que as discussões de Laban quanto a dança, sejam mal 

interpretadas e se distanciem do seu objetivo de fazer com que o sujeito ao analisar seus 

movimentos, o faça atentando para si próprio e para o contexto sociocultural no qual esta 

inserido. 

De acordo com Isabel Marques (2002), devido a tradução e publicação tardias no 

Brasil de duas das principais obras de Rudolf Laban: The Mastery of movement (Domínio do 

Movimento), em 1978; e Modern Educational Dance (Dança Educativa Moderna), somente 

em 1990, muitos dos conceitos estudados por Laban e seus discípulos, acabaram sendo 

interpretados como uma metodologia especifica, com fórmulas prontas para pensarmos uma 

aula de dança. Longe disto, Laban não nos ensinou somente como analisar nossas 

movimentações, mas também o que podemos e devemos observar em nossos movimentos 

afim de que compreendamos a dança (MARQUES, 2002). 

Segundo esta autora, a palavra método, deriva do grego méthodus (caminho), que 

são “maneiras sistemáticas de ordenar trajetórias [...] são atalhos, meios, formas 

estabelecidas de caminhar, de direcionar ações, de olhar adiante rumo a objetivos 

palpáveis e predefinidos” (MARQUES, 2010, p. 93). Rudolf Laban evidencia sua 

preocupação em não conceber um modo de análise do movimento, ao afirmar que numa 

aula de dança: “O professor deve encontrar sua própria maneira de estimular os 

movimentos e, posteriormente, a dança [...]” (LABAN, 1990, p. 33). Ele queria que sua 

teoria fosse, na verdade, vista como somente os primeiros passos para o entendimento do 

que nossos movimentos podem significar, e nunca algo absoluto e definitivo sobre o assunto 

(THORNTON, 1971). 

Compreendemos então que Laban elencou referenciais específicos a serem analisados 

quando dançamos, fornecendo ferramentas para que construíssemos uma técnica de trabalho 

com regras próprias e, portanto, para nos capacitarmos a criar coreografias, improvisações 

de movimento em grupo e individualmente, estabelecendo parcerias na construção dos 
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processos de criação (LACAVA, 2006). Dentre os diversos modos com os quais podemos 

trabalhar o estudo labaniano acerca do movimento, destaco agora um recurso que esteve 

presente no decorrer da disciplina de Coreologia, o da improvisação de movimentações a 

partir dos temas trabalhados pela professora Larissa durante as aulas. 

Sobre o termo improvisação, de acordo com o dicionário Aurélio (1988, p. 353), 

encontramos: “Produto intelectual inspirado na própria ocasião e feito de repente, sem 

preparo”. Levando em consideração o seu conceito acima, vemos que improvisar não é um 

recurso exclusivo do universo artístico, mas antes, uma maneira utilizada nas mais diversas 

situações dos sujeitos, é um modo de agir do individuo, sem que este tenha uma definição pré- 

estabelecida daquilo que será feito, improvisado. É importante frisar que quando dizemos que 

a improvisação não requer preparo, não devemos confundir esta afirmação com falta de 

aptidão, e com a não necessidade de conhecimentos específicos sobre o que está sendo 

improvisado. 

No contexto da arte, a improvisação quando orientada, pode aparecer enquanto uma 

estratégia sofisticada, que possibilita àqueles que participam de tal improvisação ampliarem 

seu lado expressivo e até mesmo técnico, pois ao criarmos algo não programado, precisamos 

recorrer de maneira rápida a informações prévias sobre aquilo que improvisamos, compondo 

prontamente formas (in)definidas ao articularmos estes saberes anteriores. Na dança, algumas 

vezes a improvisação é reduzida a um simples laissez-faire, sendo esquecida uma regra lógica 

e básica: quanto mais elementos tenho dentro de um conjunto, maior será a possibilidade de 

combinação entre estes. Improvisar não deve ser confundido com fazer por fazer, de qualquer 

maneira. 

Durante as  aulas de Coreologia que envolviam o recurso acima falado, sempre era 

contextualizado aos alunos o tema proposto para experimentação, quer seja antes ou depois 

do momento de improvisação. Outro procedimento utilizado pela professora era o de 

estimular os alunos a analisarem, discutirem não somente as movimentações criadas, 

como também as sensações que sentiam ao refletirem, por meio de movimentos, sobre o 

tema abordado. Estes momentos de articulação entre o fazer e o refletir sobre a prática, 

mostraram-se importantes para que os alunos compreendessem que ao sistematizar um 

estudo sobre o movimento, identificando seus aspectos, Laban não estava restringindo a 

capacidade de movimento do ser humano, pois ainda que qualquer movimento seja 

composto pelos mesmos elementos, as possibilidades de articulação entre eles são infinitas 

(LABAN, 1978). 
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À semelhança de um texto, mas logicamente com suas especificidades, são nossas 

movimentações. Quanto mais palavras conhecermos, ortográfica e semanticamente, mais fácil 

será nossa escritura, da mesma maneira, ao compreendermos como e porque se dão nossos 

movimentos, poderemos usufruir melhor da nossa capacidade de criação. De acordo com 

Laban (1990), é a partir da conscientização das possibilidades de movimento que poderemos 

explorar nossa (re)criação de formas no “jogo” da dança. Sobre isso: 

 
Percebemos que para Laban, a articulação de conteúdos específicos atua 
como elemento gerador do processo criativo. Infere-se, portanto, que a 
compreensão corporal e intelectual da linguagem da dança é elemento 
crucial no processo de educação, quer do indivíduo [...] quer do profissional 
de dança (MARQUES, 2002, p. 278). 

 
 

Estes conteúdos da dança tratam-se das qualidades e organizações espaciais do 

movimento, os quais devem ser examinados de maneira a articular corpo, movimento e 

espaço. Pensando nisto, a professora Larissa Kelly nos conta: 

 
Procurei desde a primeira vez que ministrei a disciplina enfatizar a 
compreensão desses elementos no pensamento de Rudolf Laban buscando 
contextualizar e relacionar esses elementos no cenário contemporâneo da 
dança. O que o corpo, o movimento e o espaço nos dizem hoje são reflexões 
que busco desenvolver com os discentes. 

 
 

Para os discentes, vivenciar um processo articulador, estimulando o diálogo entre suas 

experiências pessoais e os conteúdos estudados em sala, mostrou-se significativo para as 

experimentações das possibilidades do corpo mover-se. Por meio desta abordagem de ensino 

da dança, de acordo com a Entrevistada 1: “Você dança de uma maneira mais dinâmica, 

você aprende de uma maneira mais dinâmica”. Já nos dizeres da Entrevistada 4, entender 

corpo, movimento e espaço enquanto interligados: 

 
Eu fiquei menos receosa com o espaço, e menos receosa com o próprio 
corpo também. Foi uma soltura. Porque quando a gente começa a perceber, 
que se da conta desses movimentos, a gente não tem vergonha, e respeita [o 
corpo]. A coreologia me ajudou a perceber o meu próprio corpo, ao espaço e 
a dança também. 

 

A respeito da contextualização dos conceitos abordados, foi de suma importância para 

que a turma pudesse compreender as motivações histórico sociais das investigações de 

Laban, contribuindo também para o entendimento da influência desse estudioso no pensar 

acerca do ensino da dança em nossa sociedade. Para dar suporte a estas discussões os dois 
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principais recursos utilizados foram o do vídeo e a leitura de textos relacionados ao tema. 

Dentre as principais referências bibliográficas utilizadas, encontramos obras de autoria 

do próprio Laban: Domínio do Movimento (1978) e Dança Educativa Moderna (1990); de 

Lenira Rengel: Dicionário Laban (2005) e Temas de movimento de Rudolf Laban (I-II-III- 

IV-V-VI-VII-VIII) (2008); Livros e artigos de Isabel Marques, entre eles: Dançando na 

Escola (2003) e A linguagem da dança: arte e ensino (2010). Recorremos também ao livro 

Reflexões sobre Laban, o mestre do movimento (2006), organizado por Maria Mommensohn e 

Paulo Petrella; e Teatro do movimento: um método para o intérprete criador (2007), de 

Lenora Lobo e Cássia Navas. 

Como material de apoio às nossas reflexões sobre os estudos de Rudolf Laban, 

destacamos ainda um dos vídeos exibidos na disciplina: Laban Movimento, o qual foi 

realizado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), com direção de Leo 

Halsman e Maria Mommensohn. Este vídeo contextualiza historicamente as discussões de 

Laban sobre o movimento, destacando o caráter educacional de tais reflexões. Também 

pudemos assistir a outros vídeos, dentre eles alguns documentários, que tratavam da 

melhoria da expressividade do sujeito por meio de uma dança que valorizava as experiências 

pessoais do ser sem atrelar-se a movimentos técnicos pré-codificados. A esta dança, Laban 

chamou de Dança Livre. 

Na Dança Livre, é pretendido um despertar destas experiências singulares, levando-

as até o plano consciente, para que haja assim um enriquecimento no nosso poder criativo 

na dança (LABAN, 1990). Segundo Laban, “a essência desta forma contemporânea do 

movimento da dança é que cada indivíduo tem uma esfera na qual desenvolve seu próprio 

enfoque e utiliza sua própria interpretação” (LABAN, apud LACAVA, 2006, p. 172). 

Essa liberdade de movimentação em nossas esferas pessoais, sem um “estilo idealizado”, não 

deve, no entanto, ser confundido com uma dança caoticamente livre, já que “existe um ritmo 

universal e elementos formais que são parte de nossa bagagem e experiência humana. 

Tratamos de chegar a eles e despertá-los em nosso interior e, ao levá-lo ao plano 

consciente, nossos poderes criativos podem enriquecer-se” (idem).  

Existem dessa maneira, saberes vividos pelo corpo, que pautam nossas 

movimentações, mas para que os mesmos sejam expressados por meio de movimentos, é 

preciso que se atente para este corpo observando suas formas de mover-se. Quando somos 

levados a refletir sobre a dança que estamos fazendo, quais os mecanismos que nos 

impulsionam para nos movermos de uma determinada maneira, nos damos conta do quanto 
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somos capazes de re-descobrir possibildades corporais de nos expressarmos, independente de 

querermos ou sermos compreendidos. Ao experienciarmos uma dança baseada no diálogo, na 

explicação dos meios e objetivos dos processos que, independente de culminarem ou não 

numa coreografia, subsidiamos ao dançarino, aluno, meios para questionar seu próprio “fazer 

dança”. 

Questionar, eis um importante recurso para a compreensão de qualquer que seja o 

objeto a ser estudado. Quanto mais perguntamos, mais desenvolvemos o que Paulo 

Freire (1996) chamou de curiosidade epistemológica. Tal curiosidade apresenta-se como 

um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento do nosso senso critico acerca de um 

determinado assunto, criticidade esta que por sua vez só pode ser desenvolvida a partir do 

momento em que já apreendemos e compreendemos verdadeiramente uma significativa carga 

de  informações a propósito de algo, e assim possamos confrontar os saberes percebidos 

e obtermos nosso próprio entendimento sobre o assunto investigado. 

Não devemos, entretanto, confundir a curiosidade epistemológica com a curiosidade 

domesticada (FREIRE, 1996). Enquanto a primeira estimula o sujeito a buscar informações 

sobre alguma coisa de maneira a compreendê-la, e sendo capaz de tecer relações criticas 

sobre ela, a segunda gera somente uma “memorização mecânica do perfil deste ou 

daquele objeto, mas não o aprendizado real ou o conhecimento cabal do objeto” (idem, 

p. 85). É justamente a maneira como é despertada a curiosidade do sujeito, 

estimulando-a com os limites cabíveis, ou restringindo-a ao darmos os conhecimentos 

“mastigados” ao aluno, sem deixá-lo criar suas próprias conclusões sobre aquilo, que 

suscitará a curiosidade epistemológica ou a domesticada. Sobre isto, Freire diz ainda que: 

 

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício 
da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo de “cercar” o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar. Estimular 
a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com 
esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das 
explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que 
não foram feitas (FREIRE, 1996, p. 85-86). 

 

Na dança, falar em aproximação metódica do objeto, nos faz compreender que não 

basta estimular a curiosidade do bailarino, do aluno. É preciso como vimos, fazer com que ele 

vá se apropriando de tal maneira daquilo que está investigando, que possa cada vez mais 

refletir criticamente sobre o mesmo e assim descobrir não somente respostas, mas também 
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outras perguntas sobre o assunto, num constante ciclo de pergunta-resposta-pergunta presente 

em qualquer processo de aprendizagem. Quer seja numa aula, num ensaio ou em  um 

momento de composição coreográfica, é importante que o dançarino seja levado a questionar- 

se, a conjecturar sobre sua prática, afastando-se de uma postura de espera por respostas 

prontas, coreografias, sequências de outros que toma para si sem refletir de que maneira 

aquelas movimentações se dão para ele. 

Ao longo da disciplina de Coreologia, os discentes conviveram, não somente durante 

os exercícios práticos, mas também nas avaliações, debates em sala, dentre as outras 

atividades propostas pela professora, com quatro perguntas a serem observadas em suas 

movimentações. Eram elas: 
 

1. O que se move? 

2. Como nos movemos? 

3. Onde nos movemos? 

4. Com quem nos movemos? 

 

Perguntas aparentemente simples, mas devido às múltiplas possibilidades de 

combinações dos elementos que compõem o movimento, aliadas a pluralidade de 

significações e informações que nossos corpos e seus espaços possuem, tornam-se questões 

propiciadoras de importantes reflexões. Estas perguntas são chamadas de princípios básicos 

do movimento, e de acordo com os estudos de Laban (1978; 1990), e posteriormente também 

evidenciado por Miranda (1980), podem ser entendidas da seguinte maneira: 

o O que se move: refere-se ao corpo, suas partes, sua coordenação e às formas 

que assume ao mover-se; 

o Como nos movemos: São as qualidades do movimento. As dinâmicas e esforços 

que exprimem nossas percepções por meio de ações do movimento; 

o Onde nos movemos: É o espaço no qual se dá nossa movimentação. Trata tanto 

do espaço parcial, pessoal (cinesfera), quanto do lugar geral, de onde nos 

encontramos (rua, carro, casa, etc.); 

o Com quem nos movemos: São os relacionamentos estabelecidos quando nos 

movemos. As pessoas com as quais nos movemos. 
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No Início, ao se depararem com estes princípios do movimento, os discentes da 

disciplina aqui relatada sentiram certa dificuldade em refletir quanto a um fazer artístico 

baseado nelas, e principalmente de entenderem que conjecturar sobre as mesmas não consistia 

em somente respondê-las com palavras num caderno ou roda de debate. Os alunos 

descobriram que poderiam também responder e indagar a si mesmos nos momentos em que 

seus corpos se punham a dançar.  

Infelizmente, são muitos os profissionais da dança que ainda insistem em utilizar um 

método de ensino em que os alunos e dançarinos são tratados como seres não pensantes, 

incapazes de construir argumentos sobre sua prática. Aliás, a compreensão da 

importância de estimularem tais indagações em seus alunos nem sequer chega a ser um 

ponto a ser ponderado nestes professores. Um exemplo deste tipo de prática de ensino 

baseada no cerceamento da curiosidade epistemológica do dançarino (a), fica evidente nas 

palavras da Entrevistada 1 quando diz:  

 
 

Porque todas essas perguntas eu acho que deveriam ser feitas até mesmo pra 
o profissional. Você vai montar algum projeto, e muitas vezes, por exemplo, 
meus professores antigos não se faziam essas perguntas. Eles só montavam 
de acordo, vou escolher um tema: Ah! O circo. Fazem a coreografia, não se 
perguntam, e acabam fazendo só uma coisa colada, eles apenas montam os 
passos e a gente desenvolve. Não tem aquele eu dentro da coreografia, e eu 
acho que a partir do momento que você dança aquilo que você fez, daquilo 
que você tá sentindo, do que aconteceu com você, as experiências que você 
viveu, você dança bem melhor, e de maneira que os outros possam entender, 
e talvez não da maneira que você está passando, mas, é uma coisa mais, 
mais, mais lúcida. 

 
 

 
É interessante ver outro ponto importante na discussão deste assunto: de acordo com a 

Entrevistada 1, os questionamentos sobre os mecanismos, os porquês e para quês de uma 

determinada  composição  coreográfica  deveriam  também  ser  pensados  pelos  próprios 

coreógrafos e professores, já que muitos destes além de não suscitarem uma consciência sobre 

a importância da reflexão sobre o movimento, corpo e espaço em seus alunos, durantes suas 

aulas, também eles não desenvolvem estas ponderações. 

Crendo estar otimizando o tempo das aulas, estes profissionais preocupam-se mais 

com o vigor físico e o rendimento técnico dos seus alunos, do que com o desenvolvimento 

expressivo e com uma real conscientização corporal por parte destes. E por falar em corpo, ele 

é tido nesse contexto como instrumento a serviço da dança, sem saberes próprios, sem a 

capacidade e necessidade de pensar sobre si e sobre as relações estabelecidas por ele, corpo, 
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com suas espacialidades. A respeito deste corpo tratado como instrumento, Isabel Marques 

nos aponta que: 

 

O processo educacional atrelado a esta concepção de corpo visa, 
consequentemente, aprimorar, controlar, vencer o corpo e seus limites 
fisicos. Não há preocupação com o processo criativo corporal individual, 
muito menos em traçar relações entre corpo, dança e sociedade. O produto é 
o objetivo último da educação. Em geral, nesta concepção, é privilegiado o 
ensino de técnicas codificadas [balé clássico, dança moderna, etc.] 
(MARQUES, 1998, p. 72). 

 
 

Ainda é recorrente esta visão de que para alguém dançar, o que realmente importa é 

que se aproprie cada vez mais de uma determinada técnica, capacitando-se para, quando 

necessário, executar com perfeição uma sequência de movimentos previamente ensaiada. É 

importante frisar, que mesmo nas coreografias em que o dançarino tem a liberdade de criar 

suas movimentações e até mesmo improvisar em cena, quando não há uma reflexão deste 

sobre sua prática, ele também não estará partilhando de um processo que estimule cada vez 

mais sua expressividade. 

Na primeira aula da turma de Coreologia 2011.1 cada um dos alunos apresentou-se 

para os demais, dizendo além do nome qual era o seu contato com a dança antes do ingresso 

no curso e suas expectativas em relação a este. Foi possível perceber que as experiências 

em dança da turma eram variadas. Tínhamos em sala desde bailarinos profissionais com 

anos de prática em dança, até senhoras aposentadas que nunca haviam praticado alguma 

dança de maneira sistemática antes, e uma funcionária das forças armadas brasileira, a 

qual mesmo tendo vivenciado diferentes estilos de dança em academias, escolas de dança, 

somente agora tinha se permitido tentar um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

Dentre todas as apresentações, uma em especial me chamou atenção. Quando 

questionado sobre o porquê de ter escolhido prestar exame para aquele curso, um dos alunos 

disse que aquela havia sido a sua segunda opção32 no momento em que se inscreveu para o 

vestibular da UFRN. Por não ter passado para o curso escolhido como primeira opção, ele 

decidiu cursar Licenciatura em Dança ao mesmo tempo em que se prepararia melhor para 

32 No ato da inscrição para o vestibular de várias universidades públicas brasileiras, o candidato pode optar por 
concorrer a uma vaga em dois cursos diferentes, porém da mesma área de estudo, trata-se da primeira e 
segunda opção. A primeira opção é a principal, em caso de não aprovação nesta, o candidato concorrerá ao 
curso que elegeu para sua segunda opção. Os critérios para este remanejamento automático segue as regras pré- 
estabelecidas por cada universidade. 
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uma nova tentativa de ingressar na outra faculdade desejada, pois acreditava que “daria para 

conciliar os dois, já que Dança era um curso mais leve, que não exigiria tanto dele”. 

Esta imagem equivocada quanto a um curso superior que tem como objeto de estudo a 

arte da dança, infelizmente, é pensamento comum a uma grande parcela da nossa sociedade, a 

qual de maneira geral vê este curso como um “passatempo”, trivial, sem referenciais teóricos 

a serem estudados.  

Quanto aos discentes que já possuíam experiência na área da dança, seja como 

professor, integrante de algum grupo artístico da cidade do natal, aluno ou ex-aluno de 

alguma escola de dança, mesmo possuindo um horizonte um pouco mais ampliado sobre o 

que é dança, também alguns destes, senão a maioria, não havia ainda se deparado com uma 

vivência desta arte que envolvesse os questionamentos sobre corpo, espaço e movimento 

feitos ao longo da disciplina de Coreologia. A exemplo disto, quando perguntada se já havia 

antes de seu contato com a disciplina mencionada refletido sobre os princípios do 

movimento, e o que havia mudado em sua percepção sobre a dança depois daquela 

descoberta, a Entrevistada 2 diz que: mencionada  

 
Realmente eu nunca tinha refletido sobre esse assunto [...] Na minha cabeça 
dança era bem diferente do que eu tô vendo agora. Então, eu mudei a 
percepção do que é, eu tenho agora um pouco mais de conhecimento de 
como é a movimentação no espaço, do corpo se projetando no espaço. 

 
 

Devido a estes registros pessoais trazidos pelos alunos, os quais em sua maioria não 

havia ainda refletido sobre estas perguntas em seus fazeres artísticos, ao se depararem com 

este novo pensar, sentiram certa dificuldade em compreender que vivenciar a dança pode ir 

muito além de somente apre(e)nder técnicas e códigos pré-estabelecidos. Lembramos, porém, 

que o cuidado em reverter imagens distorcidas sobre o ensino da dança e os seus benefícios, 

não deve ser empregado somente nas academias, escolas e grupos de dança, mas também nas 

aulas de Arte das escolas formais, a fim de que os alunos, por meio de um ensino que 

estimule sua criticidade, possam agir como agentes de mudança, ao encararem um novo 

ver, fazer, entender dança. 

Levando em conta o fato da disciplina aqui discutida fazer parte da grade de um curso 

de licenciatura, ou seja, voltado para o ensino da prática artística nele estudado, as vivências 

dos discentes deste curso devem ser refletidas de maneira a suscitarem modos de trabalhar a 

dança que se baseiem num incentivo ao desenvolvimento critico e da autonomia dos seus 
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futuros alunos. Pensando nisto, a própria Ementa33 do curso em questão, salienta a 

importância do atentar para o contexto socioeconômico daqueles que partilham de um 

processo educativo em dança, ao explicar que: 

 
A dança como conhecimento na educação básica e na universidade tem uma 
importância fundamental na formação do indivíduo para o reconhecimento, a 
manutenção e a produção da arte no contexto social em que se insere. Nesse 
âmbito faz-se importante uma educação que invista na formação do 
pensamento crítico e reflexivo, bem como na formação estética que permita 
ao indivíduo dialogar e fomentar as produções artísticas do seu entorno 
como possibilidades de leituras e expressões diversas do mundo em que 
vivemos. A arte de modo geral e a dança aqui especificada são expressões da 
cultura, cuja compreensão exige o conhecimento de seus elementos 
constitutivos, seus modos de produção e sua função social. Assim, o ensino 
da dança deve fazer parte da educação dos indivíduos para que estejam aptos 
a apreciar criticamente as produções da dança, a gerar tais produções e a 
compreender sua função nos diversos contextos sociais. 

 

Fundamentando-se nestas implicações sociais do ensino da dança, aliadas a 

necessidade de que seu discente se aproprie de conhecimentos essenciais para que possa 

compreender os elementos que constituem esta arte, e das implicações que tal estudo tem no 

próprio fazer artístico e expressivo daqueles que o vivenciam, a disciplina de coreologia, aqui 

discutida, tem seu caminho metodológico baseado em três eixos do ensino de arte: fazer, 

apreciar e dançar34. No próximo quadro encontramos a partir das especificações de Isabel 

Marques (1992, p. 05), sugestões de procedimentos próprios de cada um destes eixos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Ver Anexo 3 (p. 146).  
34 Estes três eixos metodológicos sugeridos por Marques, baseiam-se na Abordagem Triangular do ensino de arte 

proposto por Ana Mae Barbosa nos anos 80, a qual foi inicialmente pensada para as artes visuais, mas acabou 
ganhando também notoriedade no ensino das artes cênicas e da música no ambiente escolar. Nesta proposta, 
Ana Mae afirma que o conhecimento em arte deve ser pensado a partir do fazer (prática artística), apreciar (ler 
as obras artísticas de diferentes artistas), e contextualizar (compreender as características históricas, sociais e 
psicológicas dos trabalhos artísticos estudados) (BARBOSA, 1991). 
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Quadro 3 – Eixos Metodológicos do Ensino da Dança.  

FAZER APRECIAR HISTÓRIA 

 

 Improvisação 
 

 Composição 
 

 Consciência Corporal 
 

 Técnica 
 

 Repertório 

 
 

 Assistir dança 
 

 Discriminar elementos 
 

 Interpretar dança 
 

 Julgar dança 

 
 
 

 História da dança 

 
 

A articulação do fazer, apreciar e contextualizar a dança aparece como uma 

abordagem pedagógica enriquecedora, pois ao mesmo tempo em que estimula o aluno a criar 

a partir de repertórios seus, buscando novas possibilidades de se expressarem, também 

observa a necessidade de apreciação das manifestações artísticas de outros, como uma 

maneira de exercitarem sua capacidade interpretativa e recriadora dos signos estudados nas 

aulas, notando ainda as influências histórico-sociais da e na dança apreciada. 

Como poderemos ver a seguir, no próximo Enlace, em Coreologia a articulação dos 

três eixos mencionados acima, perpassou os vários momentos da disciplina, desde a 

estruturação das aulas até as avaliações propostas no decorrer do semestre. Veremos ainda as 

impressões dos alunos a respeito de um estudo da dança voltado para a compreensão dos 

elementos que a compõe, observando suas mudanças de concepções quanto a corpo, 

movimento e espaço. 
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S EGUNDO ENLACE: SOBRE AS AULAS 
  

 

“Um passo a frente e você não está mais no mesmo lugar.” 

(Chico Science) 
 
 

“Nada é permanente, exceto a mudança.” 

(Heráclito) 

 

 
 

Mudança! Ainda que constantemente mudemos: corpos, opiniões, nossas relações 

com os outros e com nossas espacialidades, nem sempre atentamos para essas continuas 

transformações pelas quais passamos. Quando não somente enxergamos algo de uma maneira 

nova, expandida, mas também ponderamos sobre o novo pensar, confrontando nossa 

maneira anterior com a nova de compreender uma coisa, participamos de um importante 

processo de aprendizagem. Um dado novo, entretanto, não deve ser visto como algo 

que substitui um antigo. Conhecimentos, informações, não são trocados (excluímos um para 

receber outro), são dialogados, expandidos de maneira a produzir uma terceira e outra 

visão, a atual, que também é inconstante, já que sempre passará por esse processo de 

atualização.   

O atual sempre se atualiza. Devemos reconduzir os limites dos nossos paradigmas, e 

não abandoná-los por completo como se já não nos servisse mais (MORIN, 1990). Ao 

nos permitimos experimentar o que é novo, embora o que se anuncia nos pareça inóspito, 

veremos que aos poucos, o conhecimento não costumeiro vai ganhando certa familiaridade, 

intimidade que advém da compreensão de que não abandonamos as percepções que 

temos diante das coisas, mas percebemos tais coisas de outra maneira e a partir do que já 

nos é conhecido. Ao novo, parafraseando Fernando Pessoa: “primeiro estranha-se, depois 

entranha-se”. 

A partir destas reflexões, neste segundo enlace, discutiremos como as aulas 

vivenciadas em Coreologia influenciaram para o surgimento de um novo olhar dos alunos, da 

docente e do meu, a respeito dos temas abordados ao longo desta disciplina. Encontraremos 

ainda, neste enlace, um panorama geral de como se estruturaram as aulas do componente 

aqui estudado, por meio da descrição dos objetivos gerais e conteúdos abordados neste, e 

da discussão de algumas das atividades e avaliações promovidas na disciplina. Faz-se 
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importante salientar, no entanto, que devido a vastidão de conteúdos mencionados das 

discussões presentes na disciplina de Coreologia, os quais ainda que estejam interligados 

também requerem estudos específicos, e levando em conta o enfoque dessa dissertação nas 

relações entre movimento e espaço do corpo, daremos mais ênfase às atividades, avaliações 

reflexões e depoimentos que tratam de maneira mais direta a temática do nosso trabalho. 

Fundamentando-se nos três eixos de ensino da arte sugeridos por Isabel 

Marques: fazer, apreciar e contextualizar a história, as principais metodologias 

utilizadas encontradas foram: aulas expositivas, debates, apresentação de seminários, 

pesquisas em grupo, apreciações estéticas de diversos estilos de dança, e aulas práticas 

baseadas em exercícios de improvisação e composição coreográfica fundamentados nos 

conteúdos estudados no decorrer do semestre. Sobre as estratégias empregadas, o uso de 

vídeos, imagens e leituras de texto (em sala e como estudo extraclasse), foram as mais 

recorrentes. 

Quanto às avaliações, também nestas buscamos contemplar as três abordagens 

citadas, porém, entendemos aqui que o ato de avaliar apresentou-se como um dos 

procedimentos mais difíceis de ser posto em prática na disciplina. Aliar a necessidade 

acadêmica de aferir notas aos alunos, com a natureza pessoal dos conteúdos trabalhados, 

não foi tarefa simples. Contudo, compreendendo que o mecanismo da avaliação também é 

importante para que tenhamos um feedback da compreensão dos alunos sobre o que foi 

estudado, e que são múltiplas as maneiras de avaliar, procuramos métodos que valorizassem 

a: participação e assiduidade dos discentes; observância das datas estabelecidas para 

entrega e apresentação dos trabalhos solicitados; e cumprimento das diretrizes estipuladas 

para as criações coreográficas (mote da composição). 

A respeito do processo de avaliação, Marques (1992) nos aponta alguns pontos 

relevantes a serem observados no mesmo: 

o Processo e produto devem ser avaliados; 

o Os critérios da avaliação devem ser previamente estabelecidos e explicados aos 

alunos; 

o Devemos fazer a avaliação a partir dos objetivos; 

o Ainda que subjetiva, o procedimento avaliativo baseia-se numa descrição objetiva. 
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Além dos pontos anteriores, a professora da disciplina optou ainda por dialogar 

com os discentes quanto ao estabelecimento de critérios fundamentais a serem cumpridos 

nas avaliações, como por exemplo, o prazo de entrega/apresentação dos trabalhos. Outro 

procedimento adotado foi o de sempre promover discussões posteriores às apresentações das 

atividades requeridas, servindo de incentivo, inclusive, para que os alunos da turma, enquanto 

futuros licenciados em dança, refletissem sobre possíveis estratégias avaliativas a serem 

utilizadas no ambiente escolar. 

A tática de fomentar diálogos que fizessem uma ponte entre o que estava sendo 

estudado na disciplina com o contexto do ensino de dança na escola ou em outras instancias 

em que o aprendizado desta arte esteja inserido, manteve-se presente ao longo de todo o 

semestre de 2011.1, e acabou por facilitar também o entendimento dos próprios alunos da 

turma sobre os assuntos experienciados em classe. De acordo com o programa da 

disciplina35, os conteúdos a serem estudados no componente de Coreologia são: 

o Rudolf Laban e a Dança Moderna; 
 

o Coreologia (Definição e contextualização do termo); 
 

o Elementos constitutivos do movimento expressivo na dança: coreologia (movimento, 
som, espaço e dançarino); 

o Estudo coreológico e composição coreográfica; 
 

o Estudo coreológico e o ensino da dança na escola e em contextos não-formais de 
ensino. 

 
 

Como um dos eixos norteadores para a organização dos conteúdos coreológicos a 

serem trabalhados, “propomos a imagem de uma estrala de cinco pontas. Em cada uma das 

pontas estaria um dos componentes estruturais do movimento, todos os cinco presentes na arte 

de dançar” (LOBO&NAVAS, 2007, p.142).  Apresentada por Valerie Preston-Dunlop (1980), 

a Estrela Labaniana baseia-se nos estudos sobre o movimento desenvolvidos por Laban. 

Vejamos na figura a seguir quais são os cinco componentes estruturadores do movimento na 

dança.  

 

 

 

35 Ver Anexo 3 (p.146).  
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Imagem 10 – Estrela Labaniana  

 

 

                                                                                             

 

 

O primeiro componente discutido na disciplina foi o do corpo. Atentar para o corpo de 

outra maneira, conscientizando-se de que este corpo é feito de um fluxo constante que une as 

diversas partes que o constitui, promoveu um estranhamento inicial em muitos alunos. Um 

fato interessante, é que uma das outras disciplinas que a turma estava cursando naquele 

mesmo semestre, era a de Anatomia, no Centro de Biociências da Universidade. Estudar o 

corpo a partir de duas visões diferenciadas (uma com enfoque predominantemente biológico e 

a outra com enfoque na dimensão simbólica e artística do corpo), só veio a colaborar com as 

discussões coreológicas sobre este elemento. 

Para Laban: “O corpo é nosso instrumento de expressão por via do movimento” 

(LABAN, 1978, p. 67), dessa maneira suas características vão além de músculos, ossos, 

órgãos e articulações. Logicamente Laban não ignora a importância destes mecanismos em 

nossa constituição corporal e para a manifestação do movimento, entretanto, nossa 

composição físico-biológica também integra saberes da ordem do vivido. De acordo com este 

autor: 

 

ESPAÇO 

CORPO 

RELACIONAMENTOS AÇÕES 

 

DINÂMICAS 
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A extraordinária estrutura do corpo, bem como as surpreendentes ações que 
é capaz de executar, são alguns dos maiores milagres da existência. Cada 
frase do movimento, cada mínima transferência de peso, cada simples gesto 
de qualquer parte do corpo revela um aspecto de nossa vida interior. Cada 
um dos movimentos se origina de uma excitação interna dos nervos, 
provocada tanto por uma impressão sensorial imediata quanto por uma 
complexa cadeia de impressões sensoriais previamente experimentadas e 
arquivadas na memória. Essa excitação tem por resultado o esforço interno, 
voluntário ou involuntário, ou impulso para o movimento (LABAN, 1978, p. 
48-49). 
 

 
Quando se move o corpo não só unifica seus sistemas neurológico e locomotor, ele 

também recorre a uma memória sua, lembranças de experiências, informações e sensações 

percebidas, as quais impulsionarão este corpo ao movimento. Vejamos no quadro a seguir 

de qual maneira se encontra dividido o estudo deste primeiro componente estrutural. 

 

 

 
Quadro 4 
 

PRIMEIRO COMPONENTE ESTRUTURAL: O CORPO 

Tem como foco de estudo a organização do corpo, e ainda que este seja um sistema 
integrado, neste item o corpo é visto a partir de suas diferentes partes, articulações e 
superfícies (LOBO e NAVAS, 2007).  

  DIVISÕES 

 
 
 
 
 

PARTES DO CORPO 

 
 

 Torço 
 
 

 Membros superiores e inferiores 
 
 

 Cabeça 
 
 

ARTICULAÇÕES 
São responsáveis pela união das partes do 
corpo. 

 
SUPERFICIES 

 

São as áreas do corpo esquematizadas pelas 
direções: frente, atrás, lado e diagonais 
(LOBO e NAVAS, 2007, p. 146).  
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MOVIMENTOS CONGRUENTES E 
ISOLADOS 

Congruentes - Todo o corpo realiza a 
mesma movimentação; 

Isolados – Uma parte do corpo é 
movimentada de maneira distinta em relação 
às outras partes. 

 
 
 
 
 

SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO 
 

Imaginemos o corpo dividido por um eixo 
vertical na coluna, separando-o em dois 
lados (direito e esquerdo). A partir disto: 
 

Simétrico – Quando o mesmo movimento 
é realizado pelos dois lados do corpo; 
 
Assimétrico – Quando o lado direito realiza 
um movimento e o lado esquerdo outro, 
diferente.  
 

 
 
 
 

MOVIMENTO CENTRAL E  
PERIFÉRICO 

Central – Aquele que se origina no centro 
do corpo (tronco e bacia), podendo se 
projetar ou não para a periferia deste 
corpo. Possui um teor mais vital, dramático 
e sensual; 
 
Periférico – É originado nas partes periféricas 
do corpo, e pode ou não se voltar para a 
região central do corpo. Tem um caráter de 
maior projeção espacial. 
 

 

 

As explanações sobre o componente corpo foram feitas juntamente às práticas 

baseadas em seu estudo, ora como explicações prévias para algum exercício sugerido, ora por 

meio das discussões travadas após estes exercícios. Mesmo ainda se familiarizando com esta 

nova perspectiva de pensar a dança, a turma se mostrou desde o começo da disciplina 

extremamente disponível corporalmente para às aulas práticas promovidas. Contudo, por ser 

um novo conteúdo, logicamente as dúvidas brotaram com facilidade. Para que 

compreendessem melhor o tema, a professora Larissa buscou integrar o estudo do 

componente corpo também aos primeiros momentos da aula, a etapa do alongamento 

corporal. 
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No aquecimento orientado, por exemplo, as partes do corpo, sua simetria e assimetria, 

eram enfatizadas através dos questionamentos da professora: “qual parte estou alongando 

agora?”; “De que maneira sinto meu corpo alongar mais? Quando estico o braço e a perna 

do mesmo lado do corpo, ou quando estico braços e pernas contrárias?”. A opção por 

guiar esta parte inicial das aulas no inicio do semestre, foi uma maneira de demonstrar 

procedimentos importantes a serem tomados quando vamos nos alongar, já que uma 

parcela da turma não estava habituada com uma aula de dança e por isso desconhecia a 

importância deste momento. Era também um meio de propor formas de alongamentos para 

serem utilizadas posteriormente no ambiente escolar. 

Sobre as partes do corpo, Laban assinala que: 

 
O corpo age como uma orquestra, na qual cada seção está relacionada com 
qualquer uma das outras e é uma parte do todo. As várias partes podem se 
combinar para uma ação em concerto ou uma delas poderá executar sozinha 
um certo movimento como  “solista”, enquanto as outras descansam. Também 
há a possibilidade de que uma ou várias partes encabecem e as demais 
acompanhem o movimento. […] Cada ação de uma parte particular do corpo 
deve ser entendida em relação ao todo que sempre deverá ser afetado, seja 
por uma participação harmoniosa, por uma contraposição deliberada, ou por 
uma pausa (LABAN, 1978, p. 67). 

 
 

Uma vez compreendido o corpo enquanto harmônico e interligado, experimentar 

movimentações que enfatizam uma determinada parte sua não quer dizer que esquecemos das 

outras partes que o compõe, mas que a semelhança de uma orquestra, onde cada instrumento 

tem sua partitura, mas todos eles continuam conexos e tocando a mesma música, também 

é o corpo. Mesmo que enfatizemos, por exemplo, nossa mão direita numa movimentação, 

para que esta mão se mova, todo meu corpo encontra-se envolvido nessa ação.  

A improvisação de movimentações a partir das divisões do estudo do corpo, a criação 

de sequências curtas de acordo com o que havia sido experimentado, e principalmente a 

análise das composições criadas, fez com que aos poucos os alunos fossem se apropriando 

não somente daqueles conteúdos, mas que também entendessem a dança de outra maneira, 

quebrando tabus e deixando de lado alguns receios que tinham em relação a esta arte. 

Podemos ver um exemplo disto na fala de um dos entrevistados, quanto ao que havia 

mudado para ela, em relação à dança, a partir dos estudos partilhados na disciplina. 

Segundo a Entrevistada 5: “[...] mudou o sentido do corpo, de respeitar o corpo. De que 

não existe idade pra dançar, qualquer pessoa pode dançar, desde que respeite o seu ritmo e 

respeite o seu corpo”. 
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Dando prosseguimento as discussões dos componentes estruturais do movimento, após 

o estudo do Corpo, vieram os estudos das Ações e Relacionamentos. Levando em conta a 

grande quantidade de assuntos a serem examinados em um curto período de 90h/a, estes dois 

elementos foram trabalhados conjuntamente. Os elementos gráficos das ações do 

movimento, os símbolos que representam cada unidade de ação, não foram estudados em 

nossas aulas, pois estão mais ligados a parte da Labanotation, a qual não faz parte do 

enfoque da disciplina analisada nesta dissertação. 

A respeito do conceito de ação, é importante que não o confundamos com o de ações 

básicas de esforço, ou ações corporais (LABAN, 1978). Para (LOBO e NAVAS, 2007, p. 

150): “A grande diferença é que a ‘ação individual’ é uma categoria de movimento que 

possibilita a estruturação dos passos, frases e coreografia enquanto as oito ações básicas 

de esforços, possibilitam qualidades de movimento”. As ações básicas de esforços fazem 

parte do componente Dinâmicas, e foram trabalhadas posteriormente nas aulas. Já os 

relacionamentos estabelecidos numa dança, acontecem entre dois ou mais corpos, entre 

corpos e espaços e entre corpos e objetos. Seguem agora quadros explicativos sobre estes 

elementos. 

 

 
Quadro 5 

QUINTO COMPONENTE ESTRUTURAL: RELACIONAMENTOS 

“Os relacionamentos (em uma dada dança), ocorrem num espaço, são criados pelas ações, 

recebem qualidade através das partes do corpo” (PRESTON-DUNLOP, apud, MARQUES, 

2002, p. 17). 

EXEMPLOS DE RELACIONAMENTOS 

Distanciamento, aproximação, toque, foco do olhar, entrelaçamento, torção, abraçar tocando, 

abraçar sem o toque, carregar, repetir o movimento do outro, etc. (MARQUES, 2002; LOBO e 

NAVAS, 2007). 
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Quadro 6 

SEGUNDO COMPONENTE ESTRUTURAL: AÇÕES 

“Ação é aquilo que o corpo executa. É a projeção externa de um impulso corporal [...] uma 

categoria de movimento, uma unidade estrutural” (LOBO e NAVAS, 2007, p. 150). 

AS DOZE UNIDADES DE AÇÕES 

1. O corpo em movimento não identificado; 
 

2. Pausa, ausência de movimento; 
 

3. Locomoção, deslocamento de um lugar para o outro; 
 

4. Saltos ou elevações; 
 

5. Giros ou rotações em torno do eixo da coluna; 
 

6. Torção com uma ou mais partes, em direções diversas; 
 

7. Transferência de peso, de um apoio do corpo para o outro; 
 

8. Gesto, vocabulário gestual, podendo ser codificado ou criado; 
 

9. Contração, curvar, fechar o corpo todo ou em parte; 
 

10. Expansão, abrir, alongar o corpo todo ou suas partes; 
 

11. Sair do equilíbrio, sair do eixo, cair; 
 

12. Inclinar, em ângulos e linhas retas, com todo o corpo ou em partes. 

 
 

A partir dos relacionamentos que estabelecemos ao dançar, fica claro o quanto todos 

os componentes da estrela labaniana são interligados. Meu corpo relaciona-se com o espaço, 

com os outros corpos e suas espacialidades, e para que isso aconteça, não é preciso que eu 

toque fisicamente a outrem. Meu olhar, minha intenção, até mesmo a minha respiração me 

liga a outros corpos. Faz-se importante, contudo, que cada elemento compositor da dança seja 

também compreendido a partir das suas especificidades, daí a distribuição do estudo dos 

componentes estruturais em aulas diferentes. Além disso, o enfoque mais detalhado de um 

componente em relação aos outros não impossibilita ao aluno perceber as conexões que 
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existem entre eles, analisando o seu movimento e os dos colegas a partir também de 

outros componentes estudados em aulas anteriores.    

Ainda que o estudo mais minucioso do espaço tenha sido contemplado mais a frente 

na disciplina, a professora Larissa Kelly apresentou já naquele momento o conceito de 

cinesfera, instigando os alunos a refletirem sobre as interações que eles poderiam estabelecer 

com seus espaços pessoais, e com as cinesferas dos colegas de sala. A maioria dos alunos 

nunca havia atentado para a importância do espaço numa dança e, tampouco, já tinha 

ouvido falar sobre a ideia de uma esfera pessoal do movimento. O estranhamento quanto 

a nova concepção do dançar, fica evidente na fala do Entrevistado 2 quando ele diz: 

“Nunca imaginei na minha vida, que existisse isso. Vim saber aqui na universidade”. 

Ao compreenderem que o centro da cinesfera é o corpo do agente, e por isso quando o 

sujeito se move leva consigo sua esfera pessoal de movimento, os alunos de Coreologia 

puderam confrontar-se com outra característica espacial: sua maleabilidade. O espaço é 

plástico, é moldável, e se ajusta às nossas movimentações. Nossa cinesfera pode alongar-se ou 

diminuir de acordo com vários fatores, como por exemplo, os emocionais, ou numa situação 

cotidiana em que se é preciso que encolhamos nosso corpo, e consequentemente, nosso 

espaço pessoal também diminui (SERRA, 2003). 

Contudo, essa elasticidade da cinesfera vai além do simples alcance de um 

movimento, se ele é maior ou menor, ela engloba as maneiras com as quais nos relacionamos 

com o espaço. O porquê, para que, como e com quem nos movemos numa dada espacialidade, 

são elementos significantes para que exploremos a plasticidade das nossas cinesferas. A 

experimentação das possibilidades espaciais, desta maneira, deve atrelar-se ao estudo da 

tríade corpo-movimento-espaço, observando as propriedades de cada um, e as relações entre 

eles. É preciso que pensemos no espaço da maneira que o descreveu Mary Wigman: 

“como um partner com o qual é preciso contar, é um fôlego que é preciso conquistar” 

(GARAUDY, 1980, p. 104). 

Também chamando atenção para a ligação entre corpo e  espaço, José Gil nos 

aponta que:  

 
[...] o espaço do corpo [...] não resulta senão da projeção-secreção do espaço 
interior sobre o exterior. O corpo [...] torna-se também ele espaço. Os 
movimentos do espaço do corpo não se detêm na fronteira do corpo próprio, 
mas implicam-no por inteiro: se o espaço do corpo se dilatar, por exemplo, a 
dilatação atingirá o corpo e o seu interior (GIL, 2004, p. 53). 
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De acordo com Gil, pensar num espaço que mesmo estando fora do corpo, na verdade 

começa dentro dele, rompendo com as barreiras do fora-dentro, e fazendo com que este corpo 

não somente funde a espacialidade que o abarca, mas também faça parte dela, torna o espaço 

do corpo algo familiar, o que permite ao sujeito explorar melhor suas movimentações. 

Refletindo sobre este corpo tornado espaço, a Entrevistada 4 diz: “ é uma coisa que me 

deixou muito reflexiva, sobre a gente crescer no espaço externo e sentir o nosso espaço 

interno, perceber, valorizar o espaço que é nosso próprio corpo”.  

Também partindo das ponderações sobre as relações entre corpo e espaço vivenciadas 

na disciplina, a Entrevistada 5 comenta: 

 
O sentido da dança mudou totalmente para mim. Não é mais aquela coisa de 
ocupar um espaço qualquer, mas de ocupar um espaço também respeitando o 
espaço do outro, o meu espaço, o meu corpo, e o corpo do outro que se move 
nesse espaço [...] Agora eu percebo uma relação de integração, vejo que 
corpo e espaço se integram na dança. 

 
 

Após o exame das ações, dos relacionamentos, e das discussões sobre cinesfera, as 

discussões acerca do espaço prosseguiram, e a turma pôde conhecer um pouco mais a respeito 

das divisões apontadas por Laban para o estudo deste componente, as quais podem ser 

visualizadas no próximo quadro explicativo. 

 

 
Quadro 7 

TERCEIRO COMPONENTE ESTRUTURAL: ESPAÇO 

“No entanto, não devemos olhar para a localidade simplesmente como uma sala vazia, separada 

do movimento, nem para o movimento como um acontecimento ocasional somente, mas para o 

movimento como um fluxo contínuo dentro da própria localidade, sendo este o aspecto 

fundamental do espaço” (LABAN, 1966, p. 04). 

DIVISÕES 

 
 
 
 
 
NÍVEIS  

“[...] é a relação de posição espacial que ocorre 
em duas instâncias: de uma parte do corpo em 
relação à articulação na qual ocorre o 
movimento [...] do corpo como todo em relação a 
um objeto, outro(s) corpo(s) ou ao espaço geral” 
(RENGEL, 2005, p. 88). 
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Estão divididos em: 
 
Baixo – Quando o corpo encontra-se próximo ao 

solo. Variações entre sentado e deitado; 

 
Médio – Quando o corpo move-se em um espaço 

intermediário, ou seja, com uma ideia de meio. 

Variações na altura do umbigo; 

 
Alto – Quando o corpo se movimenta em pé, 
pontas dos pés e saltos. 

 
 
 
 
 
 
 
DIREÇÕES36 

“Direção é a trajetória que, orientada no 
espaço, em seus traçados estabelece relações 
direcionais existentes nos sólidos geométricos 
ou poliedros [...] é um lugar no espaço e 
estudada a partir da relação ‘espaço no corpo’ 
estabelece uma sensação de irradiação do 
centro do mesmo para um determinado foco, 
sendo que no centro, estabelecem-se as 
interseções das direções” (idem, p. 157). 

 
Podem ser: 

 
Diagonais – Oito direções que seguem uma 
trajetória iniciada do centro do corpo até os 
vértices do cubo; 

 
Diametrais – Doze direções que seguem uma 
trajetória que inicia do centro do corpo e vai 
até os doze cantos dos planos espaciais; 
 
Dimensionais – Originam-se das seis direções 
primárias (frente, atrás, alto, baixo, direita e 
esquerda).  

 
DESENHO DE MOVIMENTOS  

Pensando a representação dos desenhos de 
movimentos, vemos que estes são feitos de 
linhas retas e curvas. 

PROGRESSÃO ESPACIAL  São os desenhos realizados pelo deslocamento 
do corpo no espaço. 

 
PROJEÇÃO ESPACIAL 

Dá-se através da projeção do movimento pelo 
espaço, de maneira que estes ultrapassem os 
limites físicos, por meio do olhar e da intenção.    

36 Ver: Segundo Impulso, Quadro 1:  Direções Espaciais Básicas (pág. 47). 
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TENSÃO ESPACIAL 

Interações “entre massas, distribuição de 
tônicas, direção de linhas” (LANGER, 1980, p. 
394).  

 
“Tensão entre duas partes do corpo, entre 
dois intérpretes ou entre intérprete e elemento 
cênico ou plateia” (LOBO e NAVAS, 2007, p. 
164). 

 

 
As vivências neste componente se deram por meio de aulas expositivas, debates sobre 

o tema, improvisações individuais e em grupo, além de exercícios de composição 

coreográfica a partir dos elementos estudados. É importante frisar, que a cada novo 

componente estrutural estudado, ainda que o foco dos exercícios práticos fossem naquele 

componente, os assuntos discutidos nas aulas anteriores não eram deixados de lado. Nas 

próprias averiguações dos alunos, eles sempre retomavam o que haviam estudado nos 

encontros passados da disciplina, buscando construir relações com cada novo tema 

abordado. Agora já mais familiarizados com as concepções sobre dança, procuramos nessa 

etapa estimular esses alunos a destrincharem as movimentações compostas, buscando 

identificar os elementos de análise do movimento examinados até ali. 

Enfatizamos também a importância da discussão das configurações espaciais numa 

aula de dança, e incentivamos cada um dos discentes a proporem sequências de alongamentos 

e exercícios para a turma que enfatizassem a atenção para os elementos espaciais estudados, 

numa semelhança ao estudo do componente Corpo, só que agora eram eles, os próprios 

alunos que estavam indicando possíveis maneiras de abordagem dos conteúdos coreológicos 

no âmbito escolar, ou em outras situações que envolvessem uma vivência em dança. 

Trabalhamos o estudo espacial do movimento partindo do entendimento de que o “corpo é 

no espaço” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 296). 

A partir dessa concepção de corpo, compreender as estruturas que compõe o espaço, é 

como olhar para si mesmo, para nós-corpos e suas possibilidades expressivas. Neste 

processo de interação corpo-espaço, o movimento encontra uma maneira de ser, os gestos 

podem brotar e se estenderem para além de si, numa continuidade inesgotável, ao mesmo 

tempo em que fundam o espaço e abrem-se ao infinito (LABAN, 1978; GIL, 2004). Dessa 

maneira, ao dançarmos devemos nos perceber enquanto um “corpo operante e atual, aquele 

que não é um pedaço no espaço, um feixe de funções, mas um entrelaçamento” (MERLEAU- 

PONTY, 1975, p.88). 
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No entanto, mesmo que o espaço seja uma extensão do corpo, para que possamos 

prolongar nossa gestualidade ao usufruirmos da sua plasticidade e empregarmos a ele “uma 

textura semelhante a do nosso corpo” (GIL, 2004), faz-se necessário que nos apropriemos das 

características desse espaço, observadas sempre em suas relações com o corpo e o 

movimento.  Com o sentido e promover tais verificações na dança, buscamos analisar, 

juntamente com a turma, as composições feitas pelos alunos, sempre os estimulando a pensar 

não apenas nos elementos que compõem o movimento, mas principalmente, na articulação 

entre eles, observando o sentido que suas movimentações tinham para si e para os outros.  

Entendemos dessa maneira, que a partir de uma experimentação de 

movimentações consciente das relações estabelecidas e dos princípios que orientam uma 

dança, poderemos ampliar o que Serra (2003) chamou de repertório individual de 

movimentos, expandindo também, consequentemente, as possibilidades de arranjo entre esses 

movimentos, e potencializando nosso poder criativo ao dançar. 

Conforme já visto, todas essas discussões sobre movimento apresentaram-se como 

novidade para a maioria da turma, porém todos os alunos sempre mostraram-se extremamente 

disponíveis para as vivências partilhadas na disciplina. Notamos, entretanto, que as aulas 

voltadas para o estudo espacial, foram momentos que despertaram mais dúvidas nos alunos, 

suscitando com isso, questionamentos e debates enriquecedores sobre o tema, corroborando 

assim, com a concepção freiriana sobre a importância da curiosidade epistemológica num 

processo de ensino-aprendizagem. Talvez esta profusão de indagações se deva a visão 

equivocada sobre a importância do espaço no fazer dança. Os dizeres da Entrevistada 3 

confirmam este pensar:  

 

Realmente eu nunca tinha refletido sobre esse assunto. Creio que em 
nenhum momento da minha vida na hora de dançar. Eu acho que como a 
dança de salão, que é a dois, quem se preocupa em criar os passos e 
conduzir é o cavalheiro, eu nunca tive muito a preocupação dessa coisa do 
espaço, que o cavalheiro tem que ter. Ele não tem que pensar só no 
movimento que vai fazer pra conduzir a dama, mas no espaço, prestar 
atenção pra não esbarrar no casal que tá do lado. Então, eu 
simplesmente viajava na música, me deixava levar, e me deixava 
conduzir. Mas em nenhum momento eu parei pra refletir sobre esse 
aspecto, do estudo da coreologia, do espaço, do movimento, não, nada disso. 

 

Discutimos no inicio deste Terceiro Impulso,  acerca da importância do ser que 

dança desenvolver uma noção critica sobre o seu fazer artístico, e o quanto isto auxilia na sua 

verdadeira compreensão do que está sendo estudado. Sendo assim, mesmo na dança de 
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salão, um estilo que está fundamentado na premissa de que é o cavalheiro que conduz as 

movimentações, não significa que não seja necessária também à dama uma noção da 

espacialidade na qual se insere, e das relações que estabelece com os outros corpos ao 

dançar. Se, por exemplo, a dama tem consciência das projeções e progressões de seus 

movimentos, das tensões que as partes do corpo estabelecem entre si e com as do seu 

partner, suas movimentações ganharão uma extensão e vivacidade maiores que se seus 

conhecimentos sobre sua dança se restringissem ao virtuosismo técnico.  

É importante ressaltar, que não é por basear-se em fundamentações descritivas e 

conceituações estruturadas, que o estudo coreológico se encerre no campo teórico, e a prática 

da dança torne-se irrelevante. Devemos lembrar que os arrazoamentos de Laban acerca do 

movimento vêm da observação daquele sobre o assunto, e mesmo identificando elementos 

os quais considera presentes em qualquer movimentação do sujeito, as possibilidades de 

(re)arranjos destes elementos são plurais. Para exemplificar esse assunto, sigamos com as 

falas de duas entrevistadas. O primeiro exemplo, vem das palavras da Entrevistada 3, que 

contou-nos logo acima nunca haver refletido sobre as relações entre seu corpo e o espaço 

em sua experiência com a dança de salão. Quando questionada sobre quais mudanças 

haviam ocorrido em seu entendimento da dança, a partir dos estudos vivenciados em 

Coreologia, a entrevistada comenta: 

 
Bom, eu não tenho exatamente uma formação na minha cabeça do que pode 
ter mudado na hora da execução, porque eu não tenho praticado [...] Agora 
ainda não tenho uma concepção melhor de como eu posso aplicar na minha 
dança, que é a dança de salão, e é por onde eu vou seguir. Não sei como eu 
vou aplicar isso na dança de salão. Ainda não parei pra pensar e pra 
executar, eu não senti ainda a diferença por não estar praticando a dança. 

 
 

Ainda que na disciplina de Coreologia os alunos tenham participado de aulas que 

buscavam fomentar o exame teórico-prático dos conteúdos abordados, a Entrevistada 3 não 

pôde até aquele momento perceber de fato, as implicações dos estudos vivenciados na 

disciplina, na práxis da sua dança de salão. O sentir dança, é tão importante quanto o falar 

sobre dança para a compreensão desta arte. Observemos agora o segundo exemplo, tratando 

este da questão das possibilidades de reorganização do movimento a partir de um sistema 

codificado. Entrevistada 4: 
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Eu acho Laban muito matemático, e eu gostei disso [...] vou dar um 
exemplo: minha mãe nunca ouviu falar em Laban, mas eu disse: “ mãe 
que movimento é esse?

37 Ele é suave, é súbito?”. Ela acertou todas, então é 
uma coisa exata. Depois que a gente vai percebendo o movimento, vai 
percebendo que tipo de movimento é. É aquele movimento, ele é assim, ele 
tende mais pra aquele tipo de movimento. Eu acho ele bem matemático por 
isso. Também dá pra fazer uma miscelânea, uma mistura de todos eles. E dá 
pra ser identificado, se você for analisando. 
 

 
É historicamente comum em nossa sociedade de reminiscências cartesianas, a 

associação das ciências exatas, como por exemplo a matemática, quando falamos de algo 

considerado preciso, dado como certo. Já às manifestações que lidam com a esfera do 

subjetivo, é delegada a característica da imprecisão. O que é impreciso, por sua vez, é tido 

como um campo fértil para o acontecimento do erro. No âmbito educacional, ainda hoje 

diversas abordagens pedagógicas se baseiam no advento da singularidade de métodos, 

conceitos e respostas, com isso, muitas pessoas sentem mais facilidade em “aprender” um 

determinado assunto quanto este é tido como “lógico”. 

Quando diz que Laban para ela é matemático, a Entrevistada 5 pretende ilustrar a 

compreensão de uma exatidão nas discussões sobre o movimento trazidas por esse estudioso. 

Vimos, porém, que mesmo composto pelos mesmos elementos, as significações e 

combinações de movimentos não se esgotam. Um exemplo disso é a movimentação 

mencionada por aquela entrevistada, chamada por Laban de talhar. Esta, trata-se de uma das 

oito ações básicas de esforço. Segundo Lenira Rengel: 

 

Ação básica de esforço é a ação na qual fica evidente uma atitude do agente 
perante os fatores de movimento espaço, peso e tempo [...] A produção desta 
ação se dá na ordenação dentre as possíveis combinações e integração 
harmoniosa das qualidades de esforço que são imprimidas ao(s) 
movimento(s) (RENGEL, 2005, p. 24). 

 
 

O estudo das ações básicas de esforço e dos fatores do movimento faz parte do 

quarto componente da estrela labaniana: Dinâmicas, entretanto na ordem dos assuntos 

estudados da disciplina, ele foi o último componente da estrela a ser discutido de maneira 

mais enfática. Vejamos na página seguinte um quadro com mais informações sobre este 

componente. 

37 A entrevistada faz nesse momento um movimento com o braço direito que remete a ação básica de esforço 
identificada como talhar. 
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Quadro 8 

QUARTO COMPONENTE ESTRUTURAL: DINÂMICAS 

“Dinâmica, de acordo com o conceito de Laban, não trata apenas de mudanças de tempo e 
peso, mas também de mudanças de espaço e fluência. Dinâmica é a resultante expressiva do 
movimento quando duas ou mais qualidades de esforço se organizam simultaneamente” 
(RENGEL, 2005, p. 44). 

FATORES DO MOVIMENTO 

“[...] são componentes que foram identificados por Laban [...] ao observar as atitudes corporais 

na experiência do movimento” (idem, p. 63). 

 

Estão divididos nas seguintes qualidades: 
 

PESO  TEMPO   ESPAÇO FLUÊNCIA 
 

    
  

  FORTE   RÁPIDO   DIRETO LIVRE 

E / OU  E/OU  E/OU  E/OU 

  FRACO   LENTO  FLEXÍVEL CONTROLADA 

AÇÕES BÁSICAS DE ESFORÇO 

 
 

1. Socar: forte, rápido, direto; 

2. Talhar: forte, rápido, flexível; 

3. Flutuar: leve, lento, flexível; 

4. Deslizar: leve, lento, direto; 

5. Torcer: forte, lento, flexível; 

6. Pressionar: forte, lento, direto; 

7. Pontuar: leve, rápido, direto; 

8.   Sacudir: leve, rápido, flexível. 
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As ações descritas no quadro são uma analogia às cores primárias 38 (RENGEL, 

2005), as quais quando combinadas entre si formam outras cores que consecutivamente vão 

criando uma escala rica em tons, com isso: “Ainda que haja apenas oito ações básicas ou 

primárias, pode-se discernir toda uma multiplicidade de matizes intermediárias, 

combinando dois ou mais graus diferentes” (LABAN, 1990, p. 102). De acordo com a 

Entrevistada 6: 
 

Estar consciente dos fatores que constituem o movimento, um dos aspectos 
estudados por Laban, transforma significativamente a maneira de conceber, 
de realizar, e até mesmo, de observar uma dança. Percebe-se que os 
movimentos são compostos por pesos, tempos, espaços e fluências variadas 
e com isso entende-se que para a construção de uma dança é necessário que 
a intenção do movimento seja problematizada no corpo, assim, a expressão 
do corpo em uma dança pode melhorar no sentido de realizar os gestos com 
intenções apuradas e de desenvolver uma dramaturgia no próprio corpo. 

 
 

Pensando nesta problematização da intenção do movimento no corpo, e na articulação 

dos elementos estudados na disciplina percebidos nas relações entre corpo, movimento e 

espaço, é que a experimentação, a improvisação, a composição e a discussão destes aspectos 

se fizeram e se fazem importantes para o entendimento da dança enquanto uma arte de 

múltiplas possibilidades expressivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 As cores chamadas de primárias são: amarelo, azul e vermelho. 
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“Ler não é passar por cima das palavras”. 
(Paulo Freire) 

 

 
 

É interessante a figura do traço quando colocada no meio de uma palavra, 

inevitavelmente numa leitura pausamos brevemente naquele exato momento que chegamos 

nele: no traço. Isto quanto ele não divide em duas a palavra na qual se meteu: acena, a-cena; 

às vezes é ele quem se divide, e vai parar em cima e no meio da palavra, mudando a escrita e 

o significado desta: estudo, és-tudo. Mas o traço, dividindo uma palavra pode ser ainda mais 

traquina e propor vários outros sentidos àquela palavra que juntinha já tinha tantas 

significações: decomposições, de-composições. É in-te-res-san-te, este simples traço mudar 

tanto uma palavra, é interessante! 

Mas não é só na linguagem verbalizada que um símbolo modifica a carga 

semântica de uma palavra. Na dança cada elemento dependendo de onde, como, quando e por 

quem é colocado, também muda o sentido das frases dançadas: os gestos. Compondo, 

decompondo, recompondo movimentos e sequências de movimentações, os alunos de 

Coreologia vivenciaram processos de criação em coreografias compostas por eles, a partir de 

uma perspectiva de dança que para muitos era algo totalmente desconhecido antes daquelas 

experiências partilhadas na disciplina. Dentre essas várias atividades destaco alguns trabalhos 

avaliativos baseados na composição coreográfica em grupo, os quais contribuíram para a 

reflexão sobre a relação corpo-espaço-movimento na disciplina. 

Na primeira atividade, os alunos deveriam observar alguma “cena urbana” para depois 

criarem uma sequência de movimentos baseada nela; na segunda atividade foi preciso que os 

grupos escolhessem alguma coreografia já existente, identificassem como se constituía a 

relação entre corpo, movimento e espaço nela, para depois comporem uma nova 

coreografia baseada naquilo que haviam observado. A terceira composição se deu a partir de 

uma reflexão acerca dos princípios do movimento. Nesta última, para que os grupos 

respondessem às questões solicitadas pela professora, deveriam primeiro promover um 

diálogo entre os componentes a respeito das indagações propostas, para depois criarem sua 

coreografia baseando-se no que haviam discutido. 

TERCEIRO ENLACE: DE-COMPOSIÇÕES 
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Na proposta da composição a partir das cenas urbanas, a professora Larissa elaborou 

um roteiro com sugestões de questões para orientar a observação e análise das cenas 

escolhidas. Dentre os pontos a serem observados trago alguns que concernem mais a 

discussão das características espaciais e das relações corpo-espaço observadas na cena 

urbana: 

1) O que é e como é o espaço desta cena? 

2) Como são as pessoas que nela se inserem? (Características corporais, profissão, faixa 

etária, etc.); 

3) De que maneira é utilizado o espaço (progressões, projeções, espaço pessoal, espaço 

geral, tensões espaciais, etc.), nas movimentações das pessoas que nele estão? 

4) Como são as relações espaciais das pessoas presentes na cena? 

 

Imagem 11: Aula de Coreologia - Debate sobre os temas estudados  
Fonte: Arquivo pessoal 
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Outras questões foram sugeridas pela professora, e também indicadas pelos próprios 

alunos. Esta atividade foi interessante, por proporcionar à turma perceber que todos os 

elementos que estavam estudando na disciplina, também faziam parte das movimentações 

cotidianas dos sujeitos. Quando ao espaço, foi interessante notar que a maioria dos grupos 

escolheu suas cenas cotidianas a partir da decisão de “qual lugar gostariam de observar”, o 

que demonstra uma compreensão da influência do espaço com o qual dialogamos em nossas 

movimentações. Tomemos como exemplo a apresentação de um dos grupos da disciplina, 

tendo este observado uma rua com intenso fluxo de circulação de pessoas.  

Na composição trazida por este grupo, os movimentos eram menores e flexíveis (para 

que as pessoas que passavam pela rua não se esbarrassem); As movimentações rápidas de 

fluência controlada eram as que predominavam na composição apresentada. Essas 

características de movimento, dentre outras, trabalhadas com mais ênfase na cena urbana 

mencionada, chamou a atenção dos alunos para as motivações implícitas em nossas 

movimentações, aos porquês de nos movermos de uma determinada maneira, e o quanto o 

espaço do corpo influencia e é influenciado por essas motivações. 

A experiência com as cenas urbanas trouxe ainda uma nova proposta de criação em 

dança para a turma, demonstrando uma possibilidade de se trabalhar a composição coletiva 

em dança nas escolas, e ainda integrar a realidade cotidiana dos alunos aos conteúdos 

estudados em sala. Uma ideia é, por exemplo, pedir aos alunos que observem uma cena 

cotidiana deles, e que depois tragam sugestões de movimentos baseados naquilo que foi 

observado. Se a escolha de algum aluno ou grupo de alunos for, por exemplo, a própria sala 

de aula, podemos sugerir alguns pontos a serem examinados: quais as projeções, 

direções e níveis espaciais que são mais utilizados pelos colegas de turma em suas 

movimentações? São múltiplas as possibilidades de reflexões partindo deste exercício das 

cenas urbanas. 

Outro ponto revisto nesta atividade foi a questão do espaço cênico. Ao discutirem 

sobre o cotidiano trazido para cena, os discentes acabaram refletindo quanto a cena pensada 

não somente a partir de espaços “inusitados”, mas também em lugares antes pensados como 

“impróprios” para a dança. Segundo a Entrevistada 5: 
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Pra mim até então, eu pensava que o espaço para a dança era só o salão. 
Mas com a Coreologia eu comecei a perceber que o espaço não é só o salão, 
mas o próprio corpo é o espaço, o ar livre também é o espaço, os próprios 
objetos cênicos fazem parte desse espaço. Mudou pra mim o fato de saber 
que o meu corpo pode ocupar todos os espaços, desde que eu permita que ele 
faça isso. Eu fiz coisas em Coreologia que eu nunca fiz na minha vida, como 
rolar no chão. Sair de um espaço chamado baixo, pra um médio e depois 
para o alto, era uma noção de espaço que eu não tinha. Muitas pessoas 
diziam assim: “você quando dança flutua”, mas eu nunca me imaginei 
flutuando, e a coreologia ela nos dá essa oportunidade, de você conhecer o 
seu corpo, o espaço, de você sentir esse espaço, se sentir dona desse espaço 
que é dos outros mas também é seu. 

 
 

Podemos também notar este reconhecimento das diversas possibilidades de espaço 

cênico na fala da Entrevistada 3: 
 

Também percebi que o espaço ele pode ser qualquer coisa. Se você pode 
dançar, se expressar, não precisa ser dentro de uma sala, dentro de um teatro, 
dentro de algum compartimento fechado. A rua pode ser um espaço, uma 
praça pode ser espaço, uma casa pode ser espaço. Qualquer lugar pode ser 
um espaço pra se dançar. 

 
 

Dialogando com os eixos metodológicos do ensino da arte verificados no final do 

Primeiro Enlace: Fazer, Apreciar e Contextualizar (MARQUES, 1992), a professora Larissa 

propôs na segunda unidade da disciplina uma atividade de Releitura Coreográfica. Neste 

exercício, cada grupo teve que apreciar a coreografia de algum grupo de dança do nosso 

estado, buscando conhecer a história do grupo e o contexto da coreografia escolhida, a partir 

da análise de movimento da mesma, fazer sua própria composição. Cada grupo da disciplina 

trouxe o vídeo da dança na qual haviam se baseado, para que os colegas da turma pudessem 

fazer suas próprias análises e comparações entre as duas coreografias. 

Na atividade de releitura, era preciso observar além das disposições espaciais dos 

dançarinos, as qualidades das suas movimentações, e ainda encontrar um elo entre a 

coreografia apreciada e a criada pelo grupo. Um dos grupos da turma escolheu uma 

coreografia que originalmente era um xote dançado nas sapatilhas de pontas, mas que ao invés 

de passar a sensação de leveza e graciosidade, o que preponderava era o lado cômico que 

havia nas interações entre as bailarinas que estavam em cena. O grupo elegeu então aquela 

comicidade como elemento de ligação entre a coreografia criada por ele e a observada. 

O uso das pontas foi substituído pela execução de movimentos saltados, com isso os 

níveis médio e alto foram os mais utilizados. O peso em boa parte da coreografia era 

leve. A preocupação com o espaço enquanto cena se tornou mais relevante para os alunos 
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nessa etapa, ganhando aquele, com isso, objetos cênicos que buscavam ambientar a situação 

retratada nas composições dos grupos. Agora, além de compreenderem conceitos como 

espaço geral e espaço pessoal, os alunos trabalhavam com a concepção de espaço cênico. 

A partir disto, ficou mais claro que não é só com os outros corpos que os sujeitos 

dialogam por meio das suas movimentações, mas também com os objetos que se fazem 

presentes no espaço com o qual interagimos.   

 

 

 

 

 

O terceiro exercício tratado neste Enlace baseia-se na reflexão acerca dos princípios 

do movimento, e passou por quatro etapas. Primeiro cada componente individualmente 

deveria pensar sobre quando ele ao dançar: 

1) O que movia; 

2) Como se movia; 

3) Onde se movia; 

4) Com quem se movia. 

Imagem 12: Atividade de Releitura Coreográfica - Xote das Meninas 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Pensadas e anotadas as respostas, o grupo então passaria para a segunda etapa do 

exercício: reunir-se para discutir sobre as opiniões de cada componente e chegar ao consenso 

de um tema, um mote, um anseio ou até mesmo uma “resposta a não resposta” quanto 

aos questionamentos propostos. Na terceira etapa, todas aquelas reflexões deveriam ser 

experimentadas, sentidas, para que na quarta e última parte pudessem formar uma composição 

coreográfica baseada em todas as reflexões e descobertas obtidas nas etapas anteriores desta 

atividade. Segundo a docente da disciplina, a professora Larissa Kelly: 

 
Laban direcionou seu estudo para um interrogar do corpo que se move. O 
que esse corpo pode nos dizer, como ele pode se comunicar na dança, quais 
as qualidades que se fazem presentes numa frase de movimentos? Essas 
eram algumas das interrogações que Laban buscou pesquisar ao longo da sua 
proposta de trabalho artístico. Desse modo, entendo que seu estudo contribui 
significativamente para um atentar sobre o corpo, sobre os sentidos e 
significados do movimento para cada sujeito que vivencia e estuda a dança. 
Sua proposta oferece possibilidades de exploração e descoberta de infinitas 
formas do corpo se expressar na dança. 

 
 

Nesse último exercício aqui comentado, o caminho tomado foi o inverso, antes de 

experimentarem e depois analisarem, os alunos refletiram sobre suas concepções de dança, as 

quais naquele momento, no final do semestre, já haviam sido consideravelmente ampliadas. 

Somente depois de repensaram sua trajetória nos estudos coreológicos, é que aqueles alunos 

puseram-se a dançar. O mais interessante, é que nas criações de todos os grupos víamos 

mais perguntas do que respostas, levando-os a prosseguir em suas investigações sobre a 

dança. Nas reflexões destes momentos finais da disciplina, a Entrevistada 6 aponta: 

 
A minha percepção a respeito do espaço foi ampliada no decorrer das aulas, 
pois vi que o espaço não se restringe apenas as construções arquitetônicas, 
ao espaço real, mas se refere também, ao espaço do meu corpo, do corpo do 
outro e do que se constrói entre os corpos e entre os corpos e as localidades 
onde se realizam as danças. A partir dessa compreensão, vejo o espaço como 
o território virtual e real onde fundo a dança e estabeleço as relações comigo, 
com o outro e com as estruturas erguidas artificialmente pelo ser humano. 
 

 
Já a professora Larissa, quando ao final desta jornada lhe perguntei em entrevista se 

ela acreditava ter sido possível aos alunos terem compreendido os princípios do movimento, 

disse: 
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Não tenho como responder a essa pergunta de modo muito preciso, mas 
acredito que pelo menos para grande parte da turma foi possível se 
aproximar do referencial de Rudolf Laban, saber contextualizá-lo no 
movimento da dança moderna e o mais importante, experienciar no corpo, 
mesmo que de modo ainda tímido, esses princípios e as possibilidades de 
cada corpo se descobrir na dança. 

 

 

 

 

 

 

E quanto a mim, sei que não foram somente os alunos de Coreologia que 

redescobriram a dança a partir da discussão sobre as relações entre corpo, movimento e 

espaço. Também eu pude ampliar, (re)pensar e (re)criar o meu dançar. Os livros lidos, as aulas 

tidas, os vídeos assistidos e as coreografias apresentadas, anteriormente ao e durante o período 

do mestrado, ganharam mais sentido quando aliadas às minhas vivências no componente 

curricular escolhido para lugar de investigações nesta dissertação. Mas isso é assunto para 

depois da porta, então, passemos por ela... 

 

 
 

Imagem 13: Turma de Coreologia 2011.1 -  Último dia de aula 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Imagem 14: Apresentação Coreográfica  
Aula de Coreologia 
Fonte: Arquivo Pessoal  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(IN) CONCLUSÃO: PASSANDO PELO 

BURACO DA FECHADURA: 
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Imagem 15 – Passando pelo buraco da fechadura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“E mesmo que minha cabeça passasse, não 
adiantaria grande coisa se meus ombros não 
passassem - pensava a pobre Alice. - Oh! eu queria 
tanto poder encurtar como um telescópio! Estou 
certa de que poderia fazer isso, se soubesse como 
 é que se faz.” 

 
(Alice no País das Maravilhas – Lewis Carroll) 
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Para conhecer um novo mundo Alice precisou cumprir a irritável tarefa de variar seu 

tamanho a todo instante, assim poderia chegar até o maravilhoso jardim que viu pelo buraco 

da fechadura, o mais lindo que já havia visto em sua vida. Convidada a conhecer o novo, 

deixou-se levar, arrebatada, por uma curiosidade apressada figurada por um alguém de longas 

orelhas, olhos rosados e passos ligeiros. O tempo que passa sem passar já está adiantado e o 

senhor Coelho anuncia o seu atraso. E lá se vai ele sem dar atenção à garotinha. Alice 

não consegue passar por aquela portinha, como conhecerá o lindo jardim? Ela chora, chora, 

chora até formar um rio. E no seu estica-encolhe, pílulas e bolos, cai em suas próprias 

lágrimas, mergulha em suas angústias nadando até o desconhecido. 

Sem perceber chega até o maravilhoso lugar que há pouco (ou seria há muito?), vira 

somente pelo pequeno buraco de uma fechadura. Creio que me perdi neste tempo! Melhor 

deixar para lá a distância percorrida pela menina Alice, já se tornou difícil contar ou medir 

tempo e espaço depois de tantos acontecimentos. Mas continuemos. Ao chegar, sem nem 

sequer dar conta de que havia chegado, naquele lugar de maravilhas. A menina já não aguenta 

mais poder sentir seus pés com o seu queixo num minuto e no que parece um curto instante de 

um piscar de olhos perceber que seus ombros se encontram quase que infinitamente longe de 

seus pés. Nossa! Como é linda aquela floresta vista por cima. Mas é que, às vezes, o 

melhor é atingir o nada simples equilíbrio, e enfim ela volta ao seu tamanho normal. 

Pelo caminho encontra ainda o gato Cheshire, que anuncia a sua loucura e a de todos 

os outros seres que Alice encontrará dali para frente. São as novidades que virão. Quando não 

achamos razão nestas, parecem loucuras, sem fundamento. Mas se seguirmos em frente como 

fez a curiosa garotinha poderemos encontrar mais surpresas e mudar ainda mais nossa 

maneira de ver as coisas, as mesmas coisas que possuíam em nosso pensar uma confortável 

ordem e coerência, já não serão mais assim.  

É neste instante que pensa Alice: “Era bem melhor na minha casa. Pelo menos, lá a 

gente não fica crescendo e diminuindo o tempo todo, nem fica recebendo ordens de ratos e 

coelhos. Estou quase arrependida de ter descido por esta toca. Mas apesar de tudo.., apesar de 

tudo.., é mais interessante, sabe, este tipo de vida” (CARROLL, 1991, p. 38). Às vezes surge 

a vontade de voltar para trás, mas é que estando no meio do caminho regressar pode ser 

ainda mais cansativo que tentar descobrir o que vem pela frente. Um momento! Sabemos que 

para a trama de uma história poder se constituir verdadeiramente, é necessário ainda mais 

ação, um acontecimento ainda mais surpreendente, e nossa narrativa não poderia fugir ao 

previsível jogo do imprevisível. Que venham então as cartas: o Valete, o Rei e a Rainha 
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de Copas. Senhoras e Senhores, chegamos então ao ápice da trama. “Cortem-lhe a cabeça!”. 

É preciso agora testemunhar, justificar o que é visto como óbvio em meio a tantas 

coisas surreais, mas Alice já não é mais a mesma, e segura de que agora também possui novas 

certezas, cresce cada vez mais. Ainda que quisesse voltar ao ponto de partida, nada seria 

igual, como as pílulas e o bolo que mudam seu tamanho, tal qual a chave da porta inicial que 

reaparece em outros lugares, assim como o gato de sorriso zombeteiro que some e surge a 

todo o momento, nada em seu caminho seria igual, e ela também já não o era. Quando o 

campo de visão dilata-se, se abre ao novo, não há volta. Esse lugar possível de maravilhas 

será eterno para a garotinha, e ela sempre buscará em qualquer outro lugar que esteja, as 

possibilidades das mesmas maravilhas que vivenciou naquele inesperado mundo. O livro 

que lia antes dessa viagem, possui agora os desenhos e conversas que tanto faziam falta 

àquela menina. E todo canto poderá ser o país das maravilhas daquela Alice 39. 

 

 

**** 

 

 

 

São várias as vezes que por crermos estar familiarizados com alguma ideia ou 

conceito, não damos a devida atenção para tal assunto, e modificar nossa maneira de enxergar 

estas coisas que nos parecem simples torna-se uma tarefa complicada. Mesmo quando todos 

os fatores que elencamos para subsidiar a nova reflexão sobre um determinado assunto 

apontam para o mesmo local, conectá-los e compreendê-los a partir de suas relações não é 

nada fácil. Quando decidi compreender melhor os elementos que compunham minha dança, 

me deparei com um mundo de possibilidades, e foi na tentativa de compreensão do que é e de 

como se dá o espaço, que encontrei um viés, dentre tantos outros possíveis, para entender um 

39 Ao leitor que porventura não conheça a história de Alice no País das Maravilhas, trata-se de uma obra do 
escritor britânico Lewis Carroll, e narra a aventura de uma garota que certo dia vê passar um coelho branco 
muito apressado, e resolve segui-lo. Alice cai na toca desse coelho e chega a um lugar onde encontra uma porta 
pela qual não pode passar por ser grande demais. Ela olha pelo buraco da fechadura e vê um lindo jardim do 
outro lado, e depois de experimentar alguns líquidos e doces que ia achando aos poucos, naquele lugar em 
que agora se encontrava, desesperou-se por não poder chegar até o outro lado. A garotinha então chorou e 
formou um lago com suas lágrimas, sendo carregada pelas águas que por ela foram derramadas, até o outro 
lado. Chegando lá, do outro lado da porta, Alice se depara então com um jardim de maravilhas nunca antes 
por ela imaginadas. 
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pouco mais sobre minha arte, sobre mim. 

Acredito que este trabalho traz um atentar para o espaço, elemento fundamental nas 

relações que os corpos estabelecem entre si, relações estas que subsidiam o caráter expressivo 

de cada sujeito. É no espaço que os corpos podem se expressar, é no espaço que os corpos 

podem se reconhecer e é nas interações entre corpo e espaço, que o movimento se faz 

acontecimento. Foi então no sentido de compreender as imbricações entre estes três 

elementos: corpo, espaço e movimento para uma investigação sobre a dança, que recorri aos 

estudos de Rudolf Laban como norteadores dessa dissertação. 

Quando desenvolve um sistema que busca analisar o movimento humano a partir dos 

elementos que o compõe, Laban ressalta a importância de observarmos não apenas os 

mecanismos físicos que nos movem, mas também as motivações que impulsionam o 

sujeito a mover-se. Dessa maneira, o movimento resulta também de intenções, vontades, 

anseios transformados em impulsos internos, e desencadeados pelas vivências do ser, das 

relações dos sujeitos entre si, e com o meio em que se encontram. Sendo reflexo de saberes 

experienciados, nossas movimentações são prenhes de significações, e constituem-se um 

importante meio expressivo do corpo. 

Nesse ínterim, o espaço eclode como figura essencial para que o movimento aconteça 

e o corpo se expresse, negando assim a concepção daquele enquanto simples lugar que 

ocupamos por ser vazio, pronto e acabado. Mesmo utilizando-se de figuras geométricas 

euclidianas para representar o espaço, Laban não o restringe a algo fixo, de medidas 

exatas, mas antes, fala de um lugar que provém do corpo e por ele é definido. É a partir de nós 

mesmos, que o espaço em suas medições e direcionamentos devem ser configurados, ao 

mesmo tempo em que a nós é possível o movimento, por dialogarmos com uma espacialidade 

que nos abarca, uma esfera pessoal que nos acompanha em nossas ações, chamada por Laban 

de cinesfera. A ideia de um espaço próprio do corpo, a cinesfera, que pode se expandir ou 

diminuir de acordo com a movimentação do agente, afirma a característica plástica e móvel 

que nossa espacialidade possui na visão labaniana. 

O estudo deste espaço, dessa maneira, faz-se essencial para a compreensão do 

movimento humano, e as relações entre espaço, corpo e movimento, geram e articulam as 

informações, signos e percepções que configuram nosso material expressivo. Pensando nas 

implicações de um estudo que articulasse esses três elementos numa vivência da dança, 

encontrei então na disciplina de coreologia uma fonte de grande aprendizado, e de 

importantes contribuições para minhas considerações dissertativas. Ao estagiar nessa 
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disciplina por um período de quase seis meses, pude (com)partilhar os questionamentos 

iniciais acerca da dança, que me levaram a escrever esta dissertação.  

Era como se naquele momento, em que comecei meu estágio na disciplina, eu não me 

sentisse mais tão só com minhas indagações, pois via também outras pessoas re-descobrindo a 

dança, e maravilhando-se assim como eu com esse novo universo de possibilidades 

expressivas que se abria por meio de uma conscientização das infinitas tramas que o 

movimento pode costurar entre o corpo e o espaço, transformando um extensão do outro. 

Senti significativamente a diferença das minhas investigações anteriores, das posteriores à 

vivência em Coreologia. A disciplina acabou por contribuir não somente com a observação 

das reverberações do estudo das ligações entre espaço e movimento no que diz respeito a 

criatividade e expressividade dos alunos, mas também gerou novas discussões quanto aos 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem em dança. 

Quando decidi há cerca de dois anos e meio investigar de alguma maneira 

aquelas sensações que somente sentia em estado de dança, foi como olhar pelo buraquinho da 

fechadura da Alice. Tinha então que achar um meio de chegar até o outro lado, e as pílulas 

e bolos que me fizeram variar de tamanho foram as primeiras descobertas, a decisão do 

que tangenciaria minha investigação, a decisão de me voltar para o espaço em torno de 

mim, o espaço em mim. Somente quando passei pela fechadura, pude ver as maravilhas 

do inesperado, e cada vez mais a curiosidade e a sensação de não estar entendendo mais 

nada já me arrebatava. Mas tal qual Alice, sabia que não adiantaria olhar para trás, nada 

mais seria igual. E entre crescidas e diminuídas, quando me deparei com aquelas reflexões, 

vividas na disciplina de coreologia, foi como adquirir um tamanho suficientemente 

equilibrado para seguir em frente com as minhas ponderações. 

Encontrei na disciplina aqui discutida, um campo fértil de possibilidades para as 

discussões propostas neste trabalho: tratar das inter-ações entre o movimento dançado e a 

cinesfera do sujeito. Quando escolhi incluir a participação em Coreologia como fonte de 

observação dessas interações, pensava em discutir as implicações no que diz respeito ao 

enriquecimento do caráter expressivo do ser, quando a este lhe é proporcionado uma vivência 

em dança que esclareça as relações entre corpo, movimento e espaço. Contudo, as 

experiências na disciplina, os depoimentos dos alunos, e a reflexão sobre alguns possíveis 

porquês do desconhecimento da maior parte da turma em relação aos assuntos abordados nas 

aulas, acabaram por me conduzir a considerações sobre as consequências de um ensino da 

dança que cerceia a discussão sobre os pontos refletidos nessa dissertação. 
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O ensino da dança, seja de qual estilo for, que prive o aluno do diálogo, do 

questionamento, da compreensão da sua prática, restringe também o estimulo a autonomia 

da criação e, consequentemente, afeta o desenvolvimento expressivo daquele aluno. Aulas 

de dança baseadas somente na repetição de movimentações pré-estabelecidas, ou de 

improvisações descontextualizadas, que não incitem os alunos a compreenderem o porquê, 

para que e como nos movemos, não fomentam no dançarino, no discente, o que Paulo Freire 

chamou de curiosidade epistemológica, a curiosidade “Aliciana” que me levou a cruzar a 

porta do “fazer por fazer”, e me conduziu até a busca por respostas aos meus anseios iniciais. 

Ao perceber essa diversidade de discussões que surgiram no decorrer das minhas 

investigações, se fez claro então, que mesmo contribuindo para a observação sobre interações 

essenciais para o melhor aproveitamento da capacidade expressiva do ser ao dançar (entre 

corpo, espaço e movimento), esta dissertação não é, assim como o espaço aqui discutido, 

fechada, findada em suas reflexões, mas se abre a diversas outras abordagens. Um exemplo 

disso é o pensar que este estudo trouxe à minha prática enquanto professora de Arte 

(Dança), no município do Natal. Sinto que passei a priorizar mais a contextualização 

histórico-social, os debates, as pesquisas das danças estudadas e a compreensão dos 

elementos que compõem a mesma, ao invés de me preocupar prioritariamente em fazer com 

que meus alunos soubessem passos de alguma dança específica. A investigação das 

relações entre corpo, movimento e espaço, poderia ser dessa maneira (re)pensada a partir do 

ambiente da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio).  

Sabendo que são várias as possibilidades do desenrolar desse inicio de jornada, deixo 

agora a critério do leitor, a interpretação e o desdobramento que desejar, afinal, as palavras 

escritas são como nossos movimentos, que depois de gerados, são doados à significação de 

outros, e compreendidos não mais com o mesmo olhar primeiro, o nosso. Depois da 

caminhada, das descobertas, das experiências vivenciadas e, por enquanto, sem bolos, nem 

pílulas para me ajudar a seguir em frente, quem sabe eu não... quem sabe? Quem sabe? 

Bem, eu não sei! Talvez se eu formar novamente um rio, possa cair nele e nadar, nadar, rumo 

a mais um lugar desconhecido? Mas, dentre tantos “quem sabe?”, de uma coisa eu sei, ou 

melhor, de duas. A primeira é que são justamente essas dúvidas que me motivam a busca pelo 

novo. Quanto a segunda, depois eu conto! É que já chove lá fora e eu preciso dançar... 
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Imagem 16: Apresentação Coreográfica em Grupo 
Aula de Coreologia 

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Imagem 17 : Apresentação de uma Releitura Coreográfica 1 
Aula de Coreologia 

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Departamento de Artes 

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
Mestranda: Raphaelly Souza Bezerra 

 

 
Entrevistas realizadas com alguns dos discentes da turma 2011.1 de Coreologia, disciplina do 

Curso de Licenciatura em Dança da UFRN. 

 

 
Diálogos estabelecidos com a Entrevistada 1  

 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistada 1 – Na verdade eu faço dança desde pequenininha, sempre dancei na escola, mas 

nunca fiz aulas numa academia de dança. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre os 

princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com 

quem nos movemos) que integram a dança? 

E1- Não, nunca! 

R - O que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E1 - Eu acho que depois que eu comecei a estudar coreologia, a fazer parte, vir pra as aulas 

do Gaya, comecei a dançar melhor, porque eu danço pelo que eu tô sentindo na hora. Porque 

todas essas perguntas eu acho que deveriam ser feitas até mesmo pra o profissional. Por 

exemplo, você vai montar algum projeto e, muitas vezes, por exemplo, meus professores 

antigos não se faziam essas perguntas. Eles só montavam de acordo, vou escolher um 

tema: Ah! O circo. Fazem a coreografia, não se perguntam, e acabam fazendo só uma 

coisa colada, apenas eles montam os passos e a gente desenvolve. Não tem aquele, o eu 

dentro da coreografia, que eu acho que a partir do momento que você dança aquilo que 

você fez, daquilo que você tá sentindo, do que aconteceu com você, as experiências que 

você viveu, você dança bem melhor, e de maneira que os outros possam entender, e talvez 

não da maneira que você está passando. Mas, é uma coisa mais, mais, mais lúcida, é uma 

coisa mais, mais...enfim.  
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R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a expressividade 

do corpo na dança? 

E1 - Eu acho que os estudos de Laban, contribuem para a educação não só na dança, pelo 

fato de, por exemplo, não ser uma coisa decorada, não ser uma repetição de movimentos, 

você dança de uma maneira mais dinâmica, você aprende de uma maneira mais dinâmica. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 

E1 - Acho que vem a partir do momento das perguntas que Laban se fazia: com quem você 

se move, onde você se move? E a partir daí eu vou montando o meu contexto de espaço. Eu 

vou me imaginar dançando com tais pessoas, já vou montando o meu espaço, o espaço 

onde eu danço. Porque eu acho que o espaço só existe porque a gente ta ocupando ele. Se a 

gente não o ocupasse, não desenvolvesse nenhuma atividade ali, creio que ele não existiria, 

era só um lugar qualquer, e acabou. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança?  

E1 – Quando eu tô dançando, eu acho que esses três elementos eles coexistem. Por exemplo, 

quando eu tô dançando, geralmente eu costumo fechar os olhos, pra poder sentir a dança em 

mim. Dançando sem o certo, sem o errado, só sinto a dança dentro de mim. Então eu tento 

sentir o movimento, o movimento do meu corpo no espaço e no tempo, independente de como 

tá o meu corpo naquele momento. Sentir o que aconteceu antes, as minhas experiências 

passadas. Tudo meio que vai a tona ali, naquele momento. Acho que eu tento falar, botar pra 

fora o que eu tô sentindo naquele momento. Uma coisa preenche a outra, elas coexistem. O seu 

movimento a partir do espaço onde você está com o corpo naquele momento, de como você tá, 

como tá seu corpo, o espaço onde você ‘tá’.  

 

 

 

Diálogos estabelecidos com o Entrevistado 2 

 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistado 2 - Bom, eu comecei em 2004, num projeto de uma escola, tipo esse Mais 
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Educação, que existe nas escolas municipais, estaduais, com o mesmo professor do grupo 

que eu faço parte hoje. O grupo se chama “Arte de Rua”. Lá começaram até um street 

dance meio com funk, aí quando foi no final do ano eu saí do projeto. No ano de 2005, em 

setembro de 2005, eu entrei em outro grupo dele, do mesmo professor, e nesse outro grupo 

o estilo era street dance mesmo. E por aí eu to até hoje. Ah! Hoje eu sou coordenador, eu 

dou aula também. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre os 

princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com 

quem nos movemos) que integram a dança? 

E2 - Não! Nunca imaginei na minha vida, que existisse isso. Vim saber aqui na universidade. 

R – O que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E2 - Assim, praticamente quase tudo eu acho. Do que é o movimento, de onde ele surge.  

R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a expressividade 

do corpo na dança? 

E2 - Não depende só também do movimento, mas também da expressão, se expressar 

enquanto se movimenta, da sua intenção no seu movimentar. Favorecem a expressão, 

porque a gente aprende o conceito mesmo do movimento, como já disse, de onde ele surge. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 

E2 - O espaço sem o ser humano não é nada. A gente é que faz o espaço com nosso 

movimento. Esse espaço não existe sem nós. A gente é que faz parte desse espaço, a gente 

que cria ele. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

E2 - Acredito que é uma junção, que eles se relacionam e se completam, um ao outro. A 

gente não vai se mover sem o corpo, e sem o espaço também. 
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Diálogos estabelecidos com a Entrevistada 3 

 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistada 3 - Sim, já tinha praticado dança de salão durante algum tempo. Conheci a 

dança de salão há nove anos atrás, no Rio de Janeiro, pratiquei no Jaime Arocha por uns 

três anos. Depois que eu vim aqui pra Natal eu pratiquei na Evidance. Durante um tempo 

entrava e saía, mas não tive assim uma frequência de ficar durante muitos anos 

praticando. Houve interrupções, e lá eu aprendi vários ritmos: dança de salão, forró, zouk, 

salsa, tango, dança do ventre, flamenco, pelo que eu me lembre. Agora, outros tipos de 

dança, na infância eu tive contato com o balé, balé clássico e também não fiquei por 

muito tempo. Na fase adulta eu participei de uma turma no colégio do meu filho de balé 

moderno pra mães e ex-alunas. Agora eu tenho a concepção da diferença de balé moderno, 

contemporâneo, então eu acho que era balé moderno. Eu tinha 35 anos e gostei 

bastante de tudo que tava aprendendo na época. Fora isso, na adolescência também 

aprendi jazz. Então assim, eu sempre tive muita afinidade com a dança. Sempre gostei 

muito de dançar, isso já tá dentro de mim. Mas a prática sistemática durante muito tempo 

em determinada dança, eu acho que a que eu mais tive contato foi a dança de salão. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre os 

princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com 

quem nos movemos) que integram a dança? 

E3 - Realmente eu nunca tinha refletido sobre esse assunto. Creio que em nenhum momento 

da minha vida na hora de dançar. Eu acho que como a dança de salão, que é a dois, quem 

se preocupa em criar os passos e conduzir é o cavalheiro, eu nunca tive muito a preocupação 

dessa coisa do espaço, que o cavalheiro tem que ter. Ele não tem que pensar só no 

movimento que vai fazer pra conduzir a dama, mas no espaço, prestar atenção pra não 

esbarrar no casal que tá do lado. Então, eu simplesmente viajava na música, me deixava 

levar, e me deixava conduzir. Mas em nenhum momento eu parei pra refletir sobre esse 

aspecto do estudo da coreologia, do espaço, do movimento, não, nada disso. 

R  -  O  que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E3 - Bom, eu não tenho exatamente uma formação na minha cabeça do que pode ter 
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mudado na hora da execução, porque eu não tenho praticado. Então assim, na minha 

concepção do que é dança, do que é movimento, é que qualquer movimento ele pode ser 

uma dança. E na minha cabeça dança era bem diferente do que eu tô vendo agora. Então, 

eu mudei a percepção do que é, eu tenho agora um pouco mais de conhecimento de como 

é a movimentação no espaço, do corpo se projetando no espaço. Eu tenho mais 

consciência disso. Agora ainda não tenho uma concepção melhor de como eu posso aplicar 

na minha dança, que é a dança de salão, e é por onde eu vou seguir. Não sei como eu vou 

aplicar isso na dança de salão. Ainda não parei pra pensar e pra executar, eu não senti 

ainda a diferença por não estar praticando a dança. 

R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a expressividade 

do corpo na dança? 

E3 – Olha, o que eu percebi nos estudos de Laban, é que ele ia muito pela dança livre, a 

gente tem que se descobrir e perceber o corpo, perceber o movimento do corpo no 

espaço, o movimento do corpo com outro corpo. Eu acho que contribui pra o 

aprendizado da criança, já que ela está aprendendo a conhecer o seu próprio corpo, o que é 

importante porque não é o ensino de dança totalmente metrificado, cheio de regras, e que 

ela está aprendendo simplesmente por imitação, fazendo igualzinho a todo mundo, com o 

formato padrão. Ela está tendo a oportunidade de criar, tendo a oportunidade de expressar os 

seus próprios sentimentos na dança, através do seu próprio corpo. O que eu senti de 

mais importante foi a expressão dos sentimentos do dançarino ao dançar, e não apenas 

você aprender passos padronizados, que você tem que ficar seguindo à regras, à técnicas, e 

você não expressa os seus sentimentos ao dançar aquela dança. E eu acho que isso é 

muito importante pra criança, pra criatividade, pra ela poder se desinibir, aprender a ter 

contato com outra criança, contato corporal sem maldade, mas um contato corporal 

podendo expressar os sentimentos de uma outra forma. Eu vi muito por esse lado, o lado 

livre de poder criar qualquer movimento. Então você pode se expressar de várias formas. 

Você tem esse poder da expressão do que tá de dentro pra fora. É isso que eu percebi no 

estudo de Laban. Apesar de identificar o espaço, das projeções, do corpo, do focar, do talhar, 

do bater e, enfim, aquelas várias coisas que eu não sei relacionar todas, mas o que mais 

me marcou foi isso. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 
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E3 - Bom, sem ter espaço a gente não tem como se movimentar, a gente não tem como 

dançar, então eu acho que o espaço é super importante pra que a gente possa ter a 

liberdade de dançar, de se expressar, de se movimentar, de movimentar o corpo de várias 

formas, em várias direções, projeções. Também percebi que o espaço ele pode ser qualquer 

coisa, se você pode dançar, se expressar, não precisa ser dentro de uma sala, dentro de 

um teatro, dentro de algum compartimento fechado. A rua pode ser um espaço, uma praça 

pode ser espaço, uma casa pode ser espaço. Qualquer lugar pode ser um espaço pra se 

dançar. E eu não sei dizer assim com palavras técnicas, mas creio que é espaço cênico. 

Acho que pra você expressar uma determinada ideia que você tem vontade de expressar 

na dança, o espaço passa a ser importante. Porque se você encontra o espaço apropriado 

pra você executar uma dança em que você quer expressar uma determinada ideia, 

determinado acontecimento, determinada história, o espaço passa a ser muito importante. O 

ambiente, o que o espectador vai sentir quando ele olhar você dançando dentro daquele 

espaço. Porque se você tem uma ideia e quer transmitir aquela ideia, e você dança dentro 

de uma sala fechada que não transmite nada pra o espectador, é muito diferente de se você 

quer transmitir algo em relação a natureza, a liberdade, ao ar puro, ao verde, você dançar no 

Parque das Dunas. Eu acho que vai ser muito mais significativo pra o público que vai 

assistir, te ver dançar aquela dança em que você quer expressar aquilo ali no Parque das 

Dunas, do que dentro de um teatro fechado, de uma sala fechada onde você não tem o 

espaço apropriado pra você representar aquilo ali. É assim que eu vejo. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

E3 - O corpo é o instrumento, e o espaço é onde o corpo se movimenta. Como eu falei 

na anterior, se não houver espaço pra você dançar e se expressar, seu corpo se movimentar, 

se não tiver esse espaço você não consegue dançar. Então realmente uma coisa está 

relacionada à outra. Corpo é um instrumento da dança, é instrumento do movimento, e o 

movimento ele só acontece dentro de um espaço. Então há realmente essa relação, que é 

importante, uma coisa depende da outra. Eu não sei dizer exatamente que relações, mas eu sei 

que essas três coisas estão interligadas, e são importantes pra o resultado. 
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Diálogos estabelecidos com a Entrevistada 4 

 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistada 4 – Já, o balé clássico, mais o balé clássico. E outras danças, mas não tanto 

tempo, não mais que cinco anos. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre 

os princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e 

com quem nos movemos) que integram a dança? 

E4 - Não. Inclusive eu li há uns oito anos um livro de Laban e ele me deixou traumatizada. 

Eu não entendia muito bem o que queria dizer, mas deixei pra lá esse negócio e resolvi não 

ficar pensando sobre o movimento.  

R – Como é que você chegou até esse livro?  

E4 - É porque sempre se fala em Laban quando a gente tá no meio da dança. E sempre que 

eu tinha um horário vago lá no setor de Educação Física, lá tem uma bibliotecazinha, aí 

eu fui lá e procurei Laban. Mesmo não entendendo eu fui até o fim, porque uma hora, um 

dia, depois, futuramente eu poderia absorver o que li. 

R – Você lembra qual é o nome deste livro? 

E4 – Lembro. Domínio do Movimento. 

R – O que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E4 - Eu não sei, talvez seja por influência do balé clássico, e também quando era criança eu 

passei muitos anos num grupo de pastoril com uma senhora muito tradicional, então tem 

que ser assim, pra ela o pastoril era assim, tipo o balé clássico. Então a coreologia ela me 

incentivou, me motivou a fazer novas coisas, que eu gosto de fazer, independente das 

danças, mas tinha esse receio, de tá fora do contexto, de tá errado. E me ajudou nisso 

exatamente, porque dá uma direção, não só pra gente fazer a releitura de uma dança, mas 

pra fazer essa releitura de uma forma que não destoe, que aquela dança não se 

descaracterize. As inúmeras possibilidades que a gente pode fazer. Na dança também 

podemos colocar uma música um pouco diferente, e os movimentos mais diferentes, ousar 

um pouco mais. Ter outras possibilidades. E eu não via isso, pra mim era assim, assim, 

assim e assim. E pra mim Laban é assim, assim, assim, assim. Eu acho Laban muito 

matemático, e eu gostei disso. Na apresentação do pastoril, se fosse antes, se alguém 
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dissesse prepara um pastoril, eu queria um cordão. Mas na apresentação dos cordões não, a 

gente pode colocar só os personagens. Se for o caso de você ter uma turma de alunos que 

tenha cinco pessoas, a gente pode fazer um pastoril com cinco pessoas, representar o 

pastoril com as cinco pessoas, com determinados personagens e não deixar de ser um 

pastoril. E tá de certa forma ousando,  né‟. Quando eu pensei em Laban matemático é 

porque, vou dar um exemplo: minha mãe nunca ouviu falar em Laban, mas eu disse: “Mãe, 

que movimento é esse40? Ele é suave, é súbito?”. Ela acertou todas, então é uma coisa exata. 

Depois que a gente vai percebendo o movimento, vai percebendo que tipo de movimento é, 

é aquele movimento, ele é assim, ele tende mais pra aquele tipo de movimento. Eu acho ele 

bem matemático por isso. Também dá pra fazer uma miscelânea, uma mistura de todos eles. 

E dá pra ser identificado, se você for analisando. 

R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a expressividade 

do corpo na dança? 

E4 - Creio que traz uma consciência do próprio corpo, não só o corpo pé, a perna, mas 

também do nosso interior, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer 

passar, os movimentos que a gente pode usar, das suas inúmeras possibilidades. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 

E4 - O espaço também, essa questão das figuras, tem que ter figuras, tem que ter 

aqueles detalhes muito tradicionais. Eu percebo assim, que no espaço maior você pode 

fazer movimentações amplas e aquele mesmo movimento num espaço menor também 

diminui. E essa questão de outros ambientes que não sejam o palco, e nem o palco seja 

também tradicional. Eu já tinha essa visão de outros lugares também, mas me abriu mais 

ainda porque estudando as referencias que eu tive na disciplina de coreologia, eu vi pessoas 

que dançavam até numa caminhonete, eu achei isso super interessante. E a questão do 

espaço interno também, que é uma coisa que me deixou muito reflexiva, sobre a gente 

crescer no espaço externo e sentir o nosso espaço interno, perceber, valorizar o espaço que 

é nosso próprio corpo. Principalmente essa questão do espaço interno. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

40 A entrevistada faz nesse momento um movimento com o braço direito que remete a ação básica de esforço 
identificada como talhar.  
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E4 - Pra mim ficou mais nítido. Eu fiquei menos receosa com o espaço, e menos receosa com 

o próprio corpo também. Foi uma soltura. Porque quando a gente começa a perceber, que se 

dá conta desses movimentos, a gente não tem vergonha, e respeita o corpo. A coreologia 

me ajudou a perceber o meu próprio corpo, ao espaço e a dança também. 

 

 

 

Diálogos estabelecidos com a Entrevistada 5 
 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistada 5 - Só dança de salão. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre os 

princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com 

quem nos movemos) que integram a dança? 

E5 – Não, não pensei nisso. Só dançava mesmo. 

R - O que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E5 - Pra mim mudou o sentido do corpo, de respeitar o corpo. De que não existe idade 

pra dançar, qualquer pessoa pode dançar, desde que respeite o seu ritmo e respeite o 

seu corpo. 

R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a 

expressividade do corpo na dança? 

E5 – Depois que eu fiz a disciplina de Coreologia, o sentido da dança mudou totalmente 

para mim. Não é mais aquela coisa de ocupar um espaço qualquer, mas de ocupar um 

espaço também respeitando o espaço do outro, o meu espaço, o meu corpo, e o corpo do 

outro que se move nesse espaço. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 

E5 - Pra mim até então, eu pensava que o espaço para a dança era só o salão. Mas com 

a Coreologia eu comecei a perceber que o espaço não é só o salão, mas o próprio corpo é o 

espaço, o ar livre também é o espaço, os próprios objetos cênicos fazem parte desse 
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espaço. Mudou pra mim o fato de saber que o meu corpo pode ocupar todos os espaços, 

desde que eu permita que ele faça isso. Eu fiz coisas em Coreologia que eu nunca fiz na 

minha vida, como rolar no chão. Sair de um espaço chamado baixo, pra um médio e 

depois para o alto, era uma noção de espaço que eu não tinha. Muitas pessoas diziam 

assim: “você quando dança flutua”, mas eu nunca me imaginei flutuando, e a coreologia ela 

nos dá essa oportunidade, de você conhecer o seu corpo, o espaço, de você sentir esse 

espaço, se sentir dona desse espaço que é dos outros, mas também é seu. Contribui 

inclusive para a questão da respiração, que era algo que eu não dava muita importância. E 

outra coisa, de se sentir livre, pra fazer não uma coisa demarcada, de sermos livres pra 

dançar. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

E5 - Agora eu percebo uma relação de integração, vejo que corpo e espaço se integram 

na dança. 

 

 

 

Diálogos estabelecidos com a Entrevistada 6 

 

Raphaelly - Você já havia praticado de maneira sistemática algum tipo de dança 

(independente do estilo), antes de ingressar no curso de Licenciatura em Dança da UFRN? 

Entrevistada 6 – Sim. 

R - Antes do seu contato com a disciplina de Coreologia, você já tinha pensado sobre os 

princípios do movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com 

quem nos movemos) que integram a dança? 

E6 – Sim, já.  

R - O que mudou na sua percepção sobre a dança a partir dessa reflexão? 

E6 - Pensar sobre os aspectos que constituem a minha dança significa ampliar a consciência 

a respeito do que realizo e com isso apurar a percepção e melhorar a qualidade dos 

movimentos para assim desenvolver a capacidade de dialogar com o espectador sobre 

algo. 
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R - Para você de que modo o estudo de Laban pode favorecer a consciência e a expressividade 

do corpo na dança? 

E6 - Estar consciente dos fatores que constituem o movimento, um dos aspectos estudados 

por Laban, transforma significativamente a maneira de conceber, de realizar, e até mesmo, 

de observar uma dança. Percebe-se que os movimentos são compostos por pesos, tempos, 

espaços e fluências variadas e com isso entende-se que para a construção de uma dança é 

necessário que a intenção do movimento seja problematizada no corpo, assim, a expressão do 

corpo em uma dança pode melhorar no sentido de realizar os gestos com intenções 

apuradas e de desenvolver uma dramaturgia no próprio corpo. 

R - O que o espaço significa para você ao dançar, considerando as experiências vivenciadas 

no decorrer da disciplina de Coreologia? 

E6 - A minha percepção a respeito do espaço foi ampliada no decorrer das aulas, pois vi que 

o espaço não se restringe apenas as construções arquitetônicas, ao espaço real, mas se refere 

também, ao espaço do meu corpo, do corpo do outro e do que se constrói entre os corpos e 

entre os corpos e as localidades onde se realizam as danças. A partir dessa compreensão, 

vejo o espaço como o território virtual e real onde fundo a dança e estabeleço as relações 

comigo, com o outro e com as estruturas erguidas artificialmente pelo ser humano. 

R - Que relações você percebe que se estabelecem entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

E6 - A partir de referências pessoais, o meu corpo evoca a dança e abre uma fenda no 

espaço traçando contornos, histórias e sensações. A relação estabelecida é com os 

emaranhados do meu próprio corpo, espaço das minhas experiências, e a partir da 

expressão dos meus gestos busco encontrar e estabelecer elos comunicativos comigo, com 

o outro e com o mundo.  

 
 
 
 

*** 
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Entrevista realizada com a Prof.ª Drª Larissa Marques de O. M. Tibúrcio, docente da disciplina 

de Coreologia, a qual compõe a grade curricular do Curso de Licenciatura em Dança da 

UFRN. 

 

 

Diálogos estabelecidos com a professora Larissa 
 
 

Raphaelly - Você já havia ministrado a disciplina de coreologia outras vezes antes do 

primeiro semestre de 2011? 

Larissa - Eu venho ministrando essa disciplina no Curso de Licenciatura em Dança desde 

2009.1. Trata-se de uma disciplina que vem sendo ofertada no ínicio do Curso, 

respectivamente no I nível da grade curricular do Curso. 

R - Como eram vistos os elementos: movimento, corpo e espaço em suas aulas? 

L - Procurei desde a primeira vez que ministrei a disciplina enfatizar a compreensão desses 

elementos no pensamento de Rudolf Laban buscando contextualizar e relacionar esses 

elementos no cenário contemporâneo da dança. O que o corpo, o movimento e o espaço 

nos dizem hoje são reflexões que busco desenvolver com os discentes.  

R - Para você de que modo o estudo de laban pode favorecer a consciência e a 

expressividade do corpo na dança? 

L - Laban direcionou seu estudo para um interrogar do corpo que se move. O que esse 

corpo pode nos dizer, como ele pode se comunicar na dança, quais as qualidades que se 

fazem presentes numa frase de movimentos? Essas eram algumas das interrogações que 

Laban buscou pesquisar ao longo da sua proposta de trabalho artístico. Desse modo, 

entendo que seu estudo contribui significativamente para um atentar sobre o corpo, sobre os 

sentidos e significados do movimento para cada sujeito que vivencia e estuda a dança. Sua 

proposta oferece possibilidades de exploração e descoberta de infinitas formas do corpo 

se expressar na dança. 

R - Dentre os assuntos estudados no semestre de 2011.1, algum teve mais enfoque ao longo 

da disciplina? caso sim, qual e o que mudou em suas aulas a partir disto? 

L - Naquele semestre especificamente, busquei enfatizar o estudo do espaço em Laban 

como possibilidade de estabelecer um diálogo mais próximo com o objeto de estudo 

da sua dissertação destacando um entendimento desse conceito como algo que se constrói 
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e é fundado pelo sujeito na sua relação com o mundo que o cerca. O espaço entendido 

como algo que vai se conformando a partir das experiências vivenciadas por aquele que 

se move. As mudanças que percebi nas aulas é que ao conceder um enfoque maior à 

discussão sobre espaço, foi possível aprofundar a nível teórico-prático essa dimensão 

contemplada nos estudos de Laban e identificar algumas referências de áreas diversas 

que tangenciam uma reflexão sobre essa temática. 

R - Quais as principais caracteristicas da turma 2011.1 de Coreologia no que diz respeito as 

vivencias em dança dos seus discentes? 

L - Era uma turma de mais de quarenta alunos e que tinham experiências diversas com 

vários estilos de dança: Dança de Salão, Danças Urbanas, Balé, Dança Contemporânea. 

Alguns apenas gostavam de dança, mas tinham quase nenhuma vivência mais específica 

com essa linguagem. Apesar da diversidade de experiências, pude perceber que de um 

modo geral essa turma apresentava uma grande disponibilidade corporal para experienciar o 

que foi proposto ao longo do semestre, o que favoreceu uma troca de saberes entre 

professora e alunos. 

R - Você acredita que foi possível para os alunos compreender os principios do 

movimento (o que se move, como nos movemos, onde nos movemos e com quem nos 

movemos) ao longo do semestre? por quê? 

L - Não tenho como responder a essa pergunta de modo muito preciso, mas acredito que 

pelo menos para grande parte da turma foi possível se aproximar do referencial de Rudolf 

Laban, saber contextualizá-lo no movimento da dança moderna e o mais importante, 

experienciar no corpo, mesmo que de modo ainda tímido, esses princípios e as 

possibilidades de cada corpo se descobrir na dança. 

R - Quais relações você percebe que se estabelece entre corpo, movimento e espaço, quando 

você dança? 

L - É no corpo enquanto uma integridade espírito-matéria, razão-emoção, que a dança se faz 

acontecer. O corpo pode se mover de infinitas maneiras ao dançar. Quando me movo 

instituo sentidos à dança e crio desenhos no espaço fundando e conformando uma 

espacialidade que por si só não existe, que se configura a partir do momento em que esse 

corpo em movimento se põe a dançar. 
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Imagem 18 : Apresentação de uma Releitura Coreográfica 2 
Aula de Coreologia 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE ARTES 

CURSO DE LICENCIATURA EM DANÇA 
 
 

 
DANÇA41 

Centro: CCHLA - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (Natal).  
Modalidade: Licenciatura 
Vagas: 40  

 

O CURSO 

O Curso de Licenciatura em Dança teve seu primeiro vestibular em 2009, quando foram 
aprovados 40 candidatos. Este curso vem responder a uma crescente demanda da sociedade e 
visa favorecer a formação de futuros professores de dança. Durante os 4 anos de permanência 
no curso, os alunos são estimulados para dominar conhecimentos e metodologias voltados ao 
ensino da dança, bem como à concepção de aprendizagem focada em situações-problema ou 
no desenvolvimento de projetos coletivos que envolvam diferentes áreas ou disciplinas. 
Portanto, oferece uma sólida formação sobre o conhecimento da dança e a investigação 
artística e pedagógica. A estrutura curricular prevê 2.820 horas no total, e as disciplinas do 
curso são em sua maioria de natureza teórico-prática. Além das disciplinas obrigatórias, tem 
também um elenco de disciplinas optativas que o aluno poderá escolher o que quer cursar. 
Também prevê como obrigatório um trabalho de conclusão de curso, que consiste na 
elaboração de um memorial acadêmico a partir da problematização de fatos e produções que 
fizeram parte da formação do licenciando e que sejam pertinentes e relevantes para a área da 
dança. A prática em atividades de iniciação científica, projetos de extensão, representação 
estudantil e ações junto à comunidade complementarão sua carga horária. Por fim, o número 
de cursos de licenciatura em Dança cresce no Brasil e mesmo no exterior, ampliando as 
oportunidades de atuação profissional nas áreas voltadas ao ensino, à pesquisa, à produção, à 
formação e à difusão artístico-cultural, por meio de eventos, programas culturais públicos e 
privados, editais de premiação e leis de incentivo à cultura. 

 

 

41 Obtido por meio do site do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 
http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/cursos/graduacao/danca, 

                                                           

http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/cursos/graduacao/danca
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

A atuação profissional do professor de dança inclui o planejamento, a realização e a avaliação 
do ensino da dança, fazendo uso devido de abordagens metodológicas adequadas ao contexto 
social vivido pelo alunos e as orientações curriculares institucionais e nacionais para o ensino 
básico. Abrange ainda: a investigação do corpo em movimento, considerando a articulação 
entre múltiplas referências; o domínio de conhecimentos sobre processos de composição 
coreográfica e interpretação na dança; o fomento, a produção e a divulgação de trabalhos de 
dança, além do desenvolvimento de trabalhos de dança com pessoas com necessidades 
especiais como uma das formas de democratização do acesso ao conhecimento desta 
linguagem artística. 

 

BASE LEGAL 

A profissão de professor, independente da área, é reconhecida socialmente, cabendo à 
instituição formadora atestar, através de diploma, a capacitação do profissional. Assim, o 
portador de diploma universitário de Licenciatura em Dança está habilitado a ensinar a dança 
em qualquer espaço de ensino. O professor formado em cursos de licenciatura em nível 
superior tem como referencial legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
nº 9.394/1996) para atuação nas escolas públicas da rede municipal, estadual e federal de 
ensino no âmbito da Educação Básica. Com a publicação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em 1997, a dança passa a ser compreendida como conteúdo da educação básica e 
não somente uma atividade escolar. Como linguagem artística, o professor de dança passa a 
ter uma formação específica. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

O campo de atuação do professor de dança, com formação em nível superior, encontra- se 
prioritariamente na instituição escolar, mais especificamente na educação básica, porém, não 
se restringe a esta, visto que a dança como fenômeno educativo ultrapassa o espaço da escola, 
inserindo-se em outros espaços sociais da produção artística, da ação cultural e do lazer. 
Assim, o professor de dança, formado no curso de licenciatura da Universidade, poderá ter a 
oportunidade de realizar concursos públicos de provas e títulos para ingressar em instituições 
públicas de ensino. No entanto, poderá também estar melhor preparado para atuar em outras 
instituições como os estabelecimentos de ensino da rede privada, as escolas e academias de 
dança e demais espaços sociais que lidam com a arte e com a educação. Tendo concluído a 
graduação na Universidade, o professor poderá ainda investir em sua formação continuada em 
nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) para uma futura atuação no ensino superior 
em instituições públicas e privadas. 

 

IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO 

O curso de licenciatura em dança reafirma o espaço da arte na universidade e na educação 
básica. Estes atendem às exigências da atual política educacional brasileira, conforme 
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observado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996. A dança como 
conhecimento na educação básica e na universidade tem uma importância fundamental na 
formação do indivíduo para o reconhecimento, a manutenção e a produção da arte no contexto 
social em que se insere. Nesse âmbito faz-se importante uma educação que invista na 
formação do pensamento crítico e reflexivo, bem como na formação estética que permita ao 
indivíduo dialogar e fomentar as produções artísticas do seu entorno como possibilidades de 
leituras e expressões diversas do mundo em que vivemos. A arte de modo geral e a dança aqui 
especificada são expressões da cultura, cuja compreensão exige o conhecimento de seus 
elementos constitutivos, seus modos de produção e sua função social. Assim, o ensino da 
dança deve fazer parte da educação dos indivíduos para que estejam aptos a apreciar 
criticamente as produções da dança, a gerar tais produções e a compreender sua função nos 
diversos contextos sociais. 

 

  
EXIGÊNCIAS PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

 
 

OBRIGATÓRIAS 
 

COMPLEMENT
. 

CARGA 
HORÁRIA  

TOTAL 
 
 
 
 

(CH)(I + II + III) 

DISCIPLINAS ATIVIDADES  
(CH II) 

DISCIP./ATIVI
D. 
 
 

CH (III) 

CRÉDITOS (CR) C. HORÁRIA (CH)  

Aula Lab Aula Lab Estágio Outras 

87 27 1710 405 400 260 

Total CR (A + L): 72 Total CH (I):  
 
(A + L): 

2.115 Total CH (II):  
 
(E + O) 

 
660 

 
420 

 
3.195 

 
 

DURAÇÃO DO CURSO (EM SEMESTRES) 

MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 

14 8 6 

 
 

LIMITE DE CRÉDITOS POR SEMESTRE 

MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 

24 20 4 
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E S T R U T U R A C U R R I C U L A R 
 

 
 

1º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OB

R 
CR CH Requisito Co/Pré 

MOR 
0036 

ANATOMIA HUMANA APLICADA À DANÇA X 06 90   

ART 
0301 

HISTÓRIA DA DANÇA X 04 60   

ART021
9 

TÉCNICA E ESTÉTICA DA DANÇA X 04 60   

ART 
0306 

COREOLOGIA X 06 90   

2º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OB

R 
CR CH Requisito Co/Pré 

ART021
7 

CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL X 04 60   

ART 
0300 

CORPOREIDADE X 06 90   

ART 
0302 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DANÇA POPULAR X 04 60   

EDU 
0680 

FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA 
EDUCAÇÃO 

X   04 60   

3º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

DEF0647 CINESIOLOGIA X 04 60  MOR 
0047 

ART0303 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DANÇA CLÁSSICA X 04 60   
ART0307 COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA X 06 90   

EDU 
0683 

DIDÁTICA X 04 60   

4º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

ART0304 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DANÇA  MODERNA X 04 60   
EDU 
0681 

FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL X 04 60  EDU00
09 OU 
EDU 
0401 
OU 

EDU 
0584 

LET0084 LEITURA E PRODUÇÃO DE  TEXTO X 06 90   
 OPTATIVA GRUPO 3 E/OU 5  04 60   

5º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

ART0305 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DANÇA 
CONTEMPORÂNEA 

X 04 60   

EDU 
0682 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA X 04 60   

 TCC I  04 60   
 

ART 0311 
ESTÁGIO  SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I X - 100   
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6º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OB

R 
CR CH Requisito Co/Pré 

ART 
0312 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  II X - 100   

 TCC II X - 60   
ART 
0221 

TÓPICOS ESPECIAISEM DANÇAI X 04 60   

 OPTATIVA  04  60   
7º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OB
R 

CR CH Requisito Co/Pré 

ART 
0313 

ESTÁGIO III X - 100   

 OPTATIVA X 04 60   
 OPTATIVA  04 60   
 OPTATIVA  04 60   

8º SEMESTRE 
Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OB

R 
CR CH Requisito Co/Pré 

AR 
T 0316 

ESTÁGIO IV X - 100   

ART 
0314 

OPTATIVA X 04 100   

 OPTATIVA  04 100   
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Imagem 19 : Apresentação de uma Releitura Coreográfica 3 
Aula de Coreologia 
Fonte: Arquivo Pessoal  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ANEXO 3: 

PROGRAMA DA DISCIPLINA DE 
COREOLOGIA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E 

ARTES DEPARTAMENTO DE ARTES 
CURSO DE LICENCIATURA EM 

DANÇA DISCIPLINA: 
COREOLOGIA ART 0306 CARGA 

HORÁRIA: 90H 
PROFESSORA: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA 

MARQUES 
 

 

PROGRAMA42 
 
 
 
EMENTA: Estudo dos princípios do movimento em suas estruturas básicas; forma e conteúdo da 
dança a partir da compreensão e vivência do movimento e da sua relação com o espaço, com o 
dançarino e com o som. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Contextualizar a importância de Rudolf Laban no cenário da Dança Moderna e suas 
contribuições para o ensino, a pesquisa e a produção do conhecimento na dança na 
contemporaneidade. 

• Identificar o conceito de Coreologia. 
• Reconhecer a nomenclatura básica que norteia os estudos de Laban. 
• Situar as contribuições do estudo coreológico para o ensino da dança no que se refere ao 

conhecimento do corpo e aos processos de criação coreográfica. 
• Apreciar e vivenciar os componentes estruturais do movimento (corpo, ações, espaço, 

dinâmica, relacionamento) na sua relação com o espaço, o som e o bailarino na dança. 
• Experienciar exercícios de composição coreográfica a partir do estudo do conteúdo 

(motivação) e da estrutura (componentes estruturais do movimento). 
• Apreciar, identificar e analisar diferentes configurações de organização das estruturas do 

movimento em diversos repertórios de dança. 
• Elaborar e apresentar composições coreográficas considerando o estudo coreológico como 

norteador dos processos de criação. 
 

 

42 Programa entregue aos alunos matriculados na Disciplina.  
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CONTEÚDOS 
 

• Rudolf Laban e a Dança Moderna 
• Coreologia (Definição e contextualização do termo) 
• Elementos constitutivos do movimento expressivo na dança: coreologia (movimento, som, 

espaço e dançarino) 
• Estudo coreológico e composição coreográfica 
• Estudo coreológico e o ensino da dança na escola e em contextos não-formais de ensino 

 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 
 

• Reconhecer as premissas fundamentais e os elementos constitutivos do movimento 
expressivo na dança a partir da referência de Rudolf Laban (reconhecimento das estruturas 
de movimento e a articulação com o dançarino, o som e o espaço geral em que a dança 
acontece), como ferramenta importante para criar e compor as coreografias. 

• Desenvolver as possibilidades criativas por meio da experimentação de exercícios de 
composição coreográfica fundamentados nos estudos da coreologia. 

• Ser capaz de planejar e realizar a composição de coreografias embasado nos conteúdos 
desenvolvidos na disciplina, estabelecendo um diálogo entre os saberes e produções 
locais (cenas urbanas, repertórios que compõem a produção da dança em Natal) e as 
referências individuais de cada sujeito. 

 
 
MÉTODO: Aula expositiva, estudos dirigidos, trabalhos de elaboração conjunta, leituras e 
discussão de textos, seminários, elaboração de aulas, vivências. Os procedimentos de ensino 
levarão em consideração a articulação entre o contexto vivido pelos alunos e o conhecimento 
sistematizado, bem como a contextualização dos conteúdos e a vivência de situações problemas que 
propiciem a reflexão, a criação e a leitura crítica da realidade. 
 
 
 
 

 

 
AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada de forma contínua considerando a participação dos alunos 
nas atividades propostas, bem como a entrega dos seguintes trabalhos: 
  
UNIDADE I 

- Apresentação de exercícios de composição coreográfica a partir do estudo dos conteúdos 
abordados (4 pontos) (Trabalho em grupo) 
 
Seminário (textos - capítulos de livros e artigos a serem escolhidos) (6 pontos) (Trabalho em 

grupo) 

 

UNIDADE II 
- Elaboração e apresentação de composição coreográfica e relatório (Conteúdo- observação de 
Cenas Urbanas) Trabalho em grupo: Coreografia (4 pontos) e Relatório da Cena Observada e 
Descrição do Processo Criativo (2 pontos) 
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- Análise coreológica e apresentação de um estudo de composição a partir da apreciação de 
espetáculos e/ou da observação de repertórios de dança conhecidos pelos educandos no contexto 
local (4 pontos) (Trabalho em grupo) 
 
- UNIDADE III 

- Proposição de uma atividade dirigida aos colegas de disciplina referente à aplicação em uma 
situação de ensino de um dos conteúdos trabalhados - 3 pontos (Trabalho em grupo) 
 
- Elaboração e apresentação de composição coreográfica e relatório (Conteúdo- temas diversos 
a escolha do grupo) Trabalho em grupo: Coreografia (5 pontos) e Relatório descritivo do 
processo criativo (Trabalho individual - 2 pontos) 
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CRONOGRAMA UNIDADE I 
 
DATA CONTEÚDO/BIBLIOGRAFIA43 
21/ 02 

e 24/02 

Semana de Apresentação Curso de Dança (Recepção aos novos alunos, 
Discussão do Projeto Político Pedagógico do Curso de Dança, Apresentação 
das propostas do Fórum de Dança, Visita à Biblioteca) 

28/02 Apresentação do Programa da disciplina. Dinâmica de apresentação e 
tempestade de idéias: Compreensões acerca da Coreologia. Aula expositiva 
(Laban e Coreologia- Elementos constitutivos da Dança)Tarefa: pesquisar sobre 
Laban e Coreologia. Vivência: componente estrutural do movimento: O corpo 
(Pontos de Apoio- exercício de composição) 
 

03/03 Apresentar os conceitos pesquisados. Vídeos sobre Laban e a dança 
expressionista.  

07/03 Aula expositiva: Elementos constitutivos da dança. Estrela Labaniana. 
Premissas fundamentais para o conhecimento da dança.  
Vivência: premissas fundamentais (gravidade, pontos de apoio, espaço interno e 
externo, respiração). Componente estrutural do movimento: O corpo (partes do 
corpo, articulações, simétrico e assimétrico, congruente e isolado. Exercícios de 
composição) 
Vivência: componente estrutural do movimento: Espaço  

10/03 Aula expositiva: estudo do espaço 

14/03 Vivência: componente estrutural do movimento: Espaço (exercício de 
composição) 

17/03 Aula expositiva: componente estrutural do movimento: Relacionamentos e Ações 
corporais 
 

21/03 Vivência: componente estrutural do movimento: Relacionamentos e Ações 
corporais ((exercício de composição) Organização do seminário- escolha dos 
grupos e leitura inicial dos textos)  

24/03  Ensaio dos estudos de composição  

28/03 Seminário (trabalho em grupos) 

31/03 Apresentação dos estudos de composição (trabalho em grupos) 

04/04 Introdução ao estudo dos fatores do movimento. Tempo, espaço, peso e fluência 
(exercício de composição) Estudo dirigido- Observação da Cena Urbana 

07/04 Estudo de campo- Observação e descrição da Cena Urbana em grupos  

11/04 e 

14/04 

Elaboração da composição coreográfica- Cenas urbanas  

18/04 Apresentação das composições elaboradas em grupos. Discussão do processo 
das composições e entrega dos relatórios das composições. 

21/04 e 

25/04 

Estudo de campo (análise coreológica de uma coreografia apreciada em um 
espetáculo de dança na cidade ou por meio de um repertório conhecido de um 
grupo de dança no contexto local). Elaboração de uma composição coreográfica 

43 Este cronograma é aberto à modificações e pode variar de acordo com as especificidades de cada turma.  
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28/04 Apresentação das análises coreológicas realizadas 

02/05 Apresentação das composições elaboradas 

05/05  Aula expositiva: Estudo das ações básicas de esforço- dinâmicas.  

09/05 Exercício de composição: Elaboração conjunta- Professora/alunos. Orientações 
para organização das atividades propostas por cada grupo (situações de ensino) 

12/05 Exercício de composição: Elaboração conjunta- Professora/alunos 

16/05 Apresentação das atividades propostas pelos grupos 

19/05 Orientações sobre a composição coreográfica (escolha do conteúdo) e sobre o 
relatório do processo criativo. 

23/05 e  

26/05  

Elaboração das composições 

30/05 e 

02/06 

Apresentação e discussão dos trabalhos de composição apresentados 

06/06 Entrega dos relatórios e avaliação da disciplina 
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